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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-G/2020/009 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1021055GST501 | ޓިން: ލޓޑ ޕވޓޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

  1444 ޖުމާދަލްއޫލާ 13 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022 ޑިސެންބަރު 07 

 

 

 

 

  



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ 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 

 
  

 ކުންފުނި) ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ސޮލިއުޝަންސް ޓްރާންސްޕޯޓް ޓޯޓަލް  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

 (C-0395/2013: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން

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

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 1441ޛުލްޙިއްޖާ  15 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
   2020އޮގަސްޓު  30 
  

 1442ޞަފަރު  04 :1އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 
  2020ސެޕްޓެންބަރު  21 
  
 

  

                                                           
 މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށް.ވަނަ  44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-GGST/MDC/2017/02/1021055 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1021055/AUDN-GGST/LBD/2018/02 

   2017ޖަނަވަރީ  24 ތަރުތީބުން(:ފޮނުވި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ 
   2018މޭ  03

   2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:
 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-GGST/LBD/2019/04/1021055 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:
 LBD/GST/2019/111 - AR އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:މީރާގެ 

)ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ  571,870.00  އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
  ހަތްދިހަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

 2019ޑިސެންބަރު  22 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި 

   2020ޖަނަވަރީ  06 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

)ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ  571,870.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
  ހަތްދިހަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

   2020މާރިޗު  18 ތާރީޚް:އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި 
   -  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: 

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2020/03-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
   2020އޮގަސްޓު  30 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

)ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ  571,870.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
  ހަތްދިހަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެއްވެސް އަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، 

 )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް(:

 
 

)އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ  171,561.00
 ފަސްދޮޅަސް އެކެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(

 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 
 OA/2020/03-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

   2020މާރިޗު  18 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(  އިން 

ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް، މީރާގެ ނަންބަރު  2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( 

1021055/NOTA-GGST/LBD/2019/04  ުނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރ"AR-

LBD/GST/2019/111 (23  ޭގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 2019މ" )

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

)ފަސްލައްކަ ހަތްދިަހ  571,870.00ޑައަޅާފައިވާ މީރާގެ އޮޑިޓްގައި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެޭހކަމަށް ކަނ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ ގައި   2020ޖަނަވަރީ  06އިއްތިރާޒުކޮށް،  އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

 އިއްތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

ކުރުމުން، މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށާއި އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންަނން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއްތިރާޒު

 18އިއްތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުމުގޮުތގެ ރިޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް  OA/2020/03-220ނުޖެހޭކަމަށް ިނންމައި، މީރާގެ ަނންބަރު 

 ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމުްނ އެ 2020މާރިޗު 

 ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. 

އޮގަސްޓު  30ނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތް، OA/2020/03-220 މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 . ލައެވެމައްސަ TAT-CA-G/2020/009ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2020
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް  (2019ޑިސެންަބރު  5) NOTA-GGST/LBD/2019/04/1021055 މީރާގެ ނަންބަރު ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

( "ވިތް  2019ޑިސެންބަރު  05 ) AR-LBD/GST/2019/111އާއި މީރާގެ ނަންބަރު އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުާވފައިވެއެވެ.ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް"

މީރާއިން ހިންިގ އަށް  2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  :ދެވަނަކަމަކީ  .2

އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަދި ނިންމައިފައިވަނީ 

އިއުތިރާޒުކޮްށ  ގުޅިގެން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ނިންމުމުން އެ ނިްނމުމަށް

ގައި  2020ަޖނަވަރީ  06ޖެކްޝަން" ބް"ނޯިޓސް އޮފް އޮ MIRA 903މީރާެގ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ގުޅިގެން  ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާއި މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

-220ނިންމައި، މީާރގެ ނަންބަރު  މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ ަތނެއް ނެތްކަމަށްރަނގަޅުކަމާއި 

OA/2020/03  ްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  2020މާރިޗު  18"އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށ

 އަންގާފައިވެއެވެ. 

-220 ފަރާތުން، މީރާގެ ނަންބަރުޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ތިންވަނަކަމަކީ: .3

OA/2020/03 "ްރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  އޮބްޖެކްޝަނ

 30 ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44ގެ  2)އިދާރީ ޤާނޫުނ( ޤާނޫނު

 .ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާަފއިވެއެވެ 2020އޮގަސްޓް 

 NOTA-GGST/LBD/2019/04/1021055  ނަންބަރު މީރާގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ،  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

 AR-LBD/GST/2019/111މީރާގެ ނަންބަރު  އާއި [އެސެސްމަންޓް ޓެކްސް އޮފް  ނޯިޓސް] (2019ޑިސެންބަރު  5)

ގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ މުދަާލިއ  ]ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޓެކްސް  ގުްޑސް އެންޑް ސަރވިސަސް ] (2019ޑިސެންބަރު  5)

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިތުަރށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަްނ ދުމަތުގެ އަގުން ނޯޓިކަލް މޯްލޑިވްސްއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިފައިނުވާ ޚި

ވަނަ މާއްދާާއ  37ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  20މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަދުގެ ތެރެއިްނ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަިއ ދެއްވާ، އިތުރަށް ދައްކަންޖެޭހ ކަމަށް މީރާއިން 

ޓޯޓަލް ޓްާރންސްޕޯޓް  އަކީ )ފަސްލައްކަ ަހތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދިވެިހ ރުފިޔާ( 571,870.00

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  2
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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މީރާގެ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާ، އިން ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައްކައިފައިވާނަމަ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަން އެންގި އަދަދުގެ ތެރައިން އެއްވެސް އަދަދެއް ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން 

ޓޯޓަްލ އީ އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރައި އެ

ރައްދުކުރުމަށާއި، އިތުރަށް ދައްަކންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިްނ އަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިފައިވާނަމަ، އެންމެހައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ ގުޅިގެ

މީރާގެ ރައްދުކުރުމަށް އަށް  ޓޯޓަްލ ޓްާރންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވަގުތުން އަނބުރައި 

 ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.މައްޗަށް އަމުރު 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2020ނޮވެންބަރު  1އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ؛ގައި ުހަށހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ 2020ނޮވެންބަރު  1 މައްސަލައިގައި މީރާއިން މި .5

އިން ނިންމާ ނިންުމންތައް އިސްތިއުާނފީ މަރުޙަލާއިން ބެލުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ަދުށން ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން މީރާ 54ޤާނޫނުގެ 

ޒިންމާ މަތިކުރެވި، ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަމުގަިއ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމުކޮްށފައިވާއިރު، ޓެކްސް އެޕީލް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ، ޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރައިބިއުނަލްެގ އިޚްތިޞާޞްކަމަށް  6ގެ 3ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްއާުގޅޭ މައްސަލަތައް ނުވަތަ އެ 

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޓްރައިބިުއަނލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުންކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަށް ނަޒަރުކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  44ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީރާއިން 

 މަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުާތއެވެ.ކަނުދެކޭ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް  ،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

                                                           
 (ގަާވއިދު ޓްރަިއބިުއނަލްގެ އެޕީލް ޓެކްސް) R-2012/25 ރުނަްނބަ ގަާވއިދު 3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އަދި ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށްމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ،ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްާކ  42މިއީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުަމކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ެއ 

ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުުރމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިާވހިނދު، ަވނަ މާއްދާގެ  44ނިންމުން އެ ޤާނޫނުގެ 

 އެ ޙައްޤު އުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުުކރެވިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން 

 .އެނގެއެވެ

މި މައްސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  ދެވަނަ ކަމަކީ: .7

ގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައިފަިއވެއެވެ. އަދި އިޖުރާއީ ނުކުތާ ަނގާފައިވަނީ މި މައްސަލައިެގ  2020ނޮވެންބަރު  01މީރާއިން 

 މައުޟޫޢީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުެގ ކުރިންނެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ މީރާގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ، މަކީ: ތިންވަނަ ކަ  .8

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށެެވ.  44ޤާނޫނުގެ 

އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކަން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަްށ  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ މީރާއިން ޮފނުވި

އެންގުމުން، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކޮށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ދު ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ، އެ ނިންމުން ނިންމިާތ އެ އިއުތިރާޒާގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެ

މީގެ އިތުރުން، މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ، އިސްިތއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ިނންުމމަށް ނޫންކަން އިސްތިުއނާުފ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެލުުމން އެނގޭަކމަށެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް  44ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަުލން ނިންމައިފަިއވާ އިބްރާހީމް ޢަލީ ވ. ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .9

ގެ ދަށުން އިސްތިއުާނފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަކަީކ ވަނަ މާއްދާ 44މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  4އޮތޯރިޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  44ކޮބައިކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 މައްސަލަ  G/2020/013-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  4
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެ

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެެކވެ. ..." މިފަދައިންނެވެ.، ނިންމުމަކީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮންެމ  42: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަސްވަނަ ކަމަކީ .10

ކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި... ޤާޫނނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިަވން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަ

ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ،... އިންޞާފުން ޝާރީަޢތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްެމ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "...  16އަދި ހަމައެފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. 

އަދި މިއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާޫނނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްނުާވ 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއިން  ،ގޮތެއްގެމަތީން

ދީިމޤްރާޠީ މުޖްަތމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެްއ  ،މިނިަވން ،ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޭޓނީ

 ހެއްިޓދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަަކށެވެ." މިފަދައިންނެވެ.ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެއް

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

 ދަުށން ޓްރައިިބއުނަލުން ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާ )ށ( ގައިވާ ޮގތަށް ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނާއި އެެހން އެްއވެސް ޤާނޫނެއްގެ

މައްސަލަތައް ބަލައި، ރަނގަޅުަކމަށް ފެންނަ ގޮތަަކށް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މިނިަވްނ 

 މުސްތަޤިއްލު ޓްރައިބިއުނަލެކެވެ.

ރައިބިއުނަަލށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓް 44އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ  .12

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ: 5ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް 

i. ިމީރާގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާެނ؛ އަދ 

ii.  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނިްނމި ނިންމުމަކަށް  39މީރާގެ ނިންމުން އެކުލެވިގެން ަވނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނގ 

ވާނަމަ، އެ ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރި އަދަދުެގ 

 )ތިރީސް އިންސައްތަ( މީރާއަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެ؛ އަދި 30%

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

                                                           
ވަނަ އިސްލާޙު އައުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  3ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދަރީ ޤާނޫނުގެ  މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް 5

މައްސަލަތަކުގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 44ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފަިއވެއެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .13

އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، މި ނޫން ، ޝަރުތުތައް މެނުވީ

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

 އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

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

ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަާޅ  ގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލައިގެ އިބާރާތްކުރުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސްޤާނޫނު

. މި މާއްދާ އަށް 'ކޮންމެ'؛ މި 6މިފަދައިންނެވެ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ..'އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން 

ށްފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަގުސަދު އިުތރަށް ސާފުވާކަން އެނގެއެވެ. އެހެނީ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަަތްއ ލަފުޒު އިތުރުކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން މީރާއިން  3ގެ 7ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިނުގަނެޭވނެ މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، ެއ ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މީރާއި

ވަނަ  44ނިންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ަބލައި ގޮތެއް ނިންމިދާނެފަދަ މަްއސަލައެއްކަން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ ނައްސުން އެނގެއެވެ.

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

1021055/NOTA-GGST/LBD/2019/04  ްނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސ"

ރީސް( ދުވަހުެގ ތެޭރގައިކަން އެނގެއެވެ. އަިދ )ތި 30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ  42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަެހޅި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުން ބަަދލުކުރަން ނުޖެޭހނެކަަމށް ކަނޑައަޅައި އެ އިއުތިރާޒު 

disallow  ް220ގައި ނަންބަރު  2020މާރިޗު  18ކޮށް، މީރާއިން ނިންމައި އެފަރާތަށ-OA/2020/03  އޮބްޖެކްޝަްނ"

 ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނިންމުމެއް އޮތްކަމަށް ބަލަްނޖެހެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަނާއި އަދި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް  ބެލެމުން  ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .16

އަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކޮށްފައިާވކަމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ  4.1ޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ފަިއްނޑިންގ އެނގެނީ، އޮ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމި ނިްނމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާައްށ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
ވަނަ އިސްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް(  1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 6

 ނީ 'މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ...' މިފަދައިންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ 44ގެ 
7
 )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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އިވާ ވަކިވަކި ކަންކަމާމެދު ނުވަަތ އެ އިއުތިރާޒުގައިވާ ހުރިހާ ކަަމކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާިއ ހުށަހެޅުމުން، ެއ އިއުތިރާޒުގަ

 ނުނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވަނީ މީރާއަށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަތރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުން ޓެކުާހބެޭހ މިފަދަ މައްސަލަތައް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގެ އަސްލީ  .17

އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވަނީ ހަމަެއކަނި މި ޓްރައިބިއުަނލަށްށެވެ. ިމ ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ ހުަށހަޅައި މައުޟޫޢީ ގޮުތްނ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ލިިބފައިވާ ަޢދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް  42އިންޞާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވެއްެޖނަމަ، ޤާޫނނު އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ  43 ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެން

ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް، ނުވަަތ މުްޖތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ިލބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަަމ، 

ށް ނުވަތަ ެއ ބަޔަަކށް ނުވަަތ އެ ކަމުން ސީދާ ޮގެތއްގައި އަސަރު ފޯރައިފާނޭ އެކަމެއް ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަ

 ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންވެއެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުުމންނާއި އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޓްރައިބިއުަނލަށް 

 ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ބާރުދޭ ެއންމެހައި ޤާނޫނީ ނުުކތާތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެ ފަރާތުން ސާބިތުކުރަން

 ހުށަހެޅޭކަމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަެވވެއެވެ.

 -އަދި މީރާ ވ 8ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީރާ ވ .18

އިއުތިރާޒުކޮށް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  9ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، މީރާއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެކަން ެއނގެއެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތން އިއުތިރާޒުގައި ހުށަަހާޅ 

ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އެ ހުށަހެޅުމުގައި ހުންނަ ވަކިވަކި ުނކުތާތަކާމެދު ނިންމާ ޮގތެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުާނފުކުރުމުެގ 

އްލިގެންާދނެ ގޮަތށް އެ ޤަޟިއްޔާތައް މާނަ ކުރުމަކީ އެ ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެޭވ ފުރުޞަތު ގެ

 ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ،ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ  2020މާރިޗު  18އެހެންކަމުން، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  .19

 ރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީ 44ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ޓެކް

ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެފަދަ މި ްޓރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއްކަމާއި، އެ ނިންމުމަކީ، މި ޓްރައިބިއުނަލުްނ 

 ންމިދާނެ ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެއެވެ.ފައިސަލާކޮށް ގޮތެއް ނި

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/200-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   8
 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   9
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 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .20

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .21

 

 ނިންމުން  އިޖުރާއީ 

ޓޯޓަްލ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެޕީލް ކްސްޓެ ،ހުރުމާއެކު އެގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ބަޔާންވެދިޔަ އިސްވެ ،ދެންފަހެ

 (C-0395/2013ނަްނބަރު:  )ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 OA/2020/03-220 އިސްތިއުނާފުކޮްށަފއިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަރު ގެ ފަރާތުން 

 ތެރޭގައި  ތަރަހައިގެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް އަކީ "ޓްރިޕޯ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން"

 ނުކުތާ އިޖުރާއީ  ހުށަހަޅާފައިވާކަނޑައަޅައި، މީރާއިން  ނިންމުމެއްަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެފަދަ ޓްރައިބިއުނަލަށް މި ހިމެނޭ

 .ިނންމައިފީމެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ގޮތުން މައުޟޫޢީ  މައްސަލަ ،ބަލައިނުގަނެ

 

 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 އުސޫލ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީދަށުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލަތކަށް ހު

ކަމާއި، އެއީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގައި ޤަޟިއްޔާ 10ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 2021ޖުލައި 

ދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަން 77ގަވާއިދުގެ 

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

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  10
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ނިމުނު އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ  OA/2020/03-220 ނަންބަރު މީރާގެފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ ިއއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުާމ ގައި އި 2020 މާރިޗު 18މެދުވެރިކޮށް  ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 11ގެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ ،ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

 ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ގައި  2020 އޮގަސްޓު 25 އިވަނީއިސްތިއުނާފުކޮށްފަ

ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ އެހެންކަމުން  ،އިން އެނގޭކަމަށާއި 12"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ  ނަސީމް

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

ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު

 ނުކުތާއެވެ.

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ  ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 އަދި ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށްމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ  ،ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ 

ފަރާތުން ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .23

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ  TAT-CA-G/2020/009އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

 ؛ވޭނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި

 13ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިަގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް )ހ(

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

                                                           
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  11
       (2020ސެޕްޓެންބަރު  21ސިޓީ ) 223/220/2020/59ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  12
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  13
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވަަނ  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ  14)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިުއނާފީ މުއްދަތު ުގނުމުގައި  55ނުކުތާގައިވެސް، ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ުތ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަްނދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްދަ 77 15ވާިއދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ނުކުތާގެ ޤާޫނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަިއފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77ގަވާއިދުގެ 

 މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން ދެވަނަ ކަމަކީ: .24

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ވެއެވެ.ަދއްކައިފައި ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .25

 "OA/2019/03-220ގެ ނަންބަރު މީރާއިން ނިންމި ނިްނމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާ ގުޅިގެން

 ގައެވެ. 2020މާރިޗު  18އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ 

ގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .26

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިެގްނ  2020އޮގަސްޓު  30އިވަނީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަަހޅައިފަ

ދުވަސް  ސަތޭކަ ަފސްދޮޅަސް ފަހެއް() 165 މީލާދީ ަކލަންޑަރުގެ ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ ހުަށހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

ދުަވހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  ޅީސް އަށެއް()ސާ 48އެއީ ރަސްމީ ަބންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ހިނގާފައިވެއެވެ. 

   ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. )ސަތޭކަ ސޯޅަ( 116

ތަްއ ންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމު 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .27

ވަނަ  44ލިބިެގންވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ފަރާތްތަކަށް  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ

"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން   ވަނީމާއްދާގައި

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30 ިނންމިތާ ނިންމި ިނންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުެޖހޭނަމަ، އެކަމެއް އިސްތިުޢނާފުުކރުމަށް، އެ ިނންމުން

ވަނަ މާއްދާގައި  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  16ދައިންނެވެ.ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 14
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 15
ވަނަ   13ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  16

ވަނަ މާއްދާ( އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް  44ވަނަ މާއްދާ )މިހާރުގެ  37ހިމަނައިފައިވާ މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި 
 30ނިންމުން ނިންމާތާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަްށ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުަތކެއް ބަޔާންޮކށްފައިވޭ. އެ ޝަރުުތތަކުގެ ެތރެއިން، މީރާގެ

)ޓެކްސް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން އި
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ޕީލް ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެ)ތިރީސް(  30ގެންވާ ގޮތުގެ މަިތން، ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަުހން ފެށިގެން ވެބަޔާން

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ

ނިންމާ މައްސަލައެއް  އިންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލް 55މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .28

ްށ އަޓްރައިބިއުނަލްއެގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ، ުނވަތަ  އި، ނުވަތަ ާޤނޫނާލުތަކާއިޞޫ ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުްނ  30ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ ންލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބޭުނންކޮށްގެ 

ވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުެގ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިޯކޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން 

އްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެްއ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މު 30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ  55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44

ތައް ހިމަނަންވާނެަކން ންދު ުދވަސް)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންުދ ދުަވސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަ 30ނުވެއެވެ. 

 ނުވަތަ ހިމަނައިގެްނނުވާނެކަން ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުްނ އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގަިއ ާޤނޫނުގައި ުބނާ މުއްދަުތތަްއ  ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން .29

ގައި ވަނީ "މި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 77ްށފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ގަވާއިދުގެ ނާނޭގޮތް ބަޔާންކޮގު

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ 

 ކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މިފަދައިންނެވެ.ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރު

އެހެން ގޮތަކަށް މުއްަދުތ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ައށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ 77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .30

ނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

މާބެހޭ ިއދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ުދވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގު

ބުާނ މުއްދަތެވެ. އެ މާއްދާެގ ވަނަ މާއްދާގައި  35ގުނާނެގޮތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެެހން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ 

)ދުވަސް( ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު  30)ނ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ނެވެ.ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެެވ." މިފަދައިން

 

 

 

                                                           
 މާއްދާގެ ވަނަ މައްދާ އިސްލާހުކުރިއިރު، އެ 44ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  2ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. 30ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 
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)މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް( ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކުރެވުމުން އައިގޮތް 

)ނުވަދިހަ(  90ގައެވެ. އޭގެ  2010މާރިޗު  18ފެށީ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .31

ން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދައިފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 39ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 17ށް ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ 2012އެޕްރީލް  30ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަށްފަހު، 

 ފެށުނެވެ. އަމަލުކުރަން

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ މާއްދާގައި  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫުނގެ  .32

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް 

 ،(ރދާގެ )ވަނަ މާއް 24ރަން ފެށުމުން، އެ ޤާނޫނުގެ އަށް ޢަމަލުކު 2010 މާރިޗު  18ނޫނު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ

ްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ 49ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  36ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(،  33

ވަަނ  44، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިީދަފއިވާއިރު

 29ދަށުން މީރާގެ ިނންުމންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ގޮަތްށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށައިފައިވަނީ  18މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް )ތިރީސް(  30 ބުނާ ވަނަ މާއްދާގައި 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .33

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ 

ންދު ދުވަސްތަކާއި ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަ

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ  2013މޭ  30 .34

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި  77ގަވާއިދުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ  މުއްދަތުތައް ގުނާނެގޮތުގެ އުސޫލު މި

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، ޤާނޫނާއި މި

ދައިންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި ނެވެ." މިފަންގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެ

މަށް އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންޮކށްަފއި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ިނންާމ ނިންމުންތަްއ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅު

                                                           
 ގެ ގަވާއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު   17
ވަނަ  13ގެ ( ނޫނުވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާ 1އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  18

 . އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދޭ ހައްޤު އުފަންވުން(37މާއްދާ )

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ސްމީ  ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަ )ތިރީސް( ދުވަސް 30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ނުހިަމނައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ އްބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަ

 އުސޫލުންނެވެ. މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި

އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  .35

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ  44އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ޓެކްސް ނެގުމޭބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ރަިއބިއުނަލުްނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެގންގުޅޭ ސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓްގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލްގައި އި

އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންުދ 

 ޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލި

 އް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުތަ  .36

 މައްސަަލ އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުންގުނުމުގައި އުސޫލެއް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހަވާލާދީ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންިދޔައިރުވެސް، 

އިތުުރން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ަމއްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ  އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު ުއފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ

 ނާއި އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާނޫނީ ގޮުތްނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައިވާކަން އެނޭގކަށްނެތެވެ.ފަރާތުން

މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ  .37

ަމއްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް،  އް ނުހިމަނައި،ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަ

މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެން ދަލާލަުތ ކޮށްދެނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަުތ ގުނުމުގައި މީރާއިންވެްސ 

 ނުހިމެނޭގޮުތން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު އްރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާ

 ގުނުމެވެ.

)ތިރީސް(   30 ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު  ގައިވަނަ މާއްދާ  44އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .38

ނުހިމަނައި ުގާނގޮތަށް ހަމަޖެހިފަިއ އޮންނަ  ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަްނދު ދުވަސްތައްދުވަސް ގުނުމުގައި 

އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަްށ 

 އުސޫލެއްކަން އެވެ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަުލ ކުރަމުންދާވެޤަބޫލުކުރެ

 އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.)ދިހައެއް(  10ވޭދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަވަނަ ކަމަކީ: .39

ކުރަންޖެހޭނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް ޓެކްސް   އިސްތިއުނާފުޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
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އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ 

އިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް އެޕީލް މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނާގނެކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަލައިަކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.

ޑިވްސް ނުގެ ަދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އެއީ މޯލްޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .40

 ޞްޞާތިޚްއްސަސާގެ އި އައޮތޯރިޓީ )ީމރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ. އެ ޤާނޫނުގައި ދެ މު ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ

ެއ  ،. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު ހިންގުމަްށޓަކައިއެވެއިވެވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ަކނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފަ

  ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައިވާޤާނޫނުގައި 

ހަމަ އެއާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި  .41

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ްޓރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް  62ރީ ޤާނޫުނގެ ބެހޭ އިދާޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާ

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭއުޞޫލުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާބެހޭ އެހެނިެހްނ  އިން ޓްރައިބިއުނަލް ،ގާގޮތާއިހިން

ކުރާ ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުޙުލާޞްނަ އިޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަ ،ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް

ވަނަ  62ހަދަންވާނެއެވެ." މިފަދަިއން އެ ޤާނޫނުގެ  އިން)ތިނެްއ( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުަނލް 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު  ހިންގާ ކަންކަމު ޞްތިޞާޚްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ޓްރައިބިުއނަްލގެ އި

 ކަމެވެ. ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުަނލަށް

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރު، މީރާއިން ގަވާިއދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ިލބިދީފައިވާ ޤާޫނނީ އިމުެގ  .42

)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 77ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިންކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް 

ގައި ބަޔާންވެގެންާވ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލުުކރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ. ނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫ

 ނޫނެވެ. އެ މާއްދާގައިވަީނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް 77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މި "މި

ޤާނޫނުގައި ތުން ނެވެ." މި އިބާރާންމުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެ

ފިޔަވަިއ  އިްސތިސްނާ ހާލަތެއް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްަދތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަށްެނތެވެ. އެހެންކަމުން ބަަލންޖެހޭނީ

 ކަމަށެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި މާއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވޭނެ

 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ  44ގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު .43

 ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުުނމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި

ރެންނަްށ ިއސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ަތތްބީޤު ުކރެވޭނެކަމަށް އަހު ،ދާގެ )ށ(ވަނަ މާއް 77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ 
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ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް 

ފީ މުއްދަތު ުގނާނެ ގޮތުެގ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި ނެތަތީއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި، އިްސތިއުނާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލު  77ހިނދެއްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުެރންނަށް ޤަޫބލު ކުރެވެއެވެ.

 ޞްގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާ ، ނުވަތަޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަށްވަނަ ކަމަކީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށާިއ  143ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމް

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަާހ ހިނދަކު، އެ ގަވާއިދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

އްކަމުގައި އަހުރެން އްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެޢަމަލުކުރުމަކީ، ޓެކުހުގެ ނިޒާމުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަ

 ދެކެމެވެ.

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން 

ތަކަށް މުންތަކާއި މަބްދައުތަކާއި އަމުރުމަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކުަގއި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ނިން ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .44

 ކުރަމުންއަންނަ އާންމު ކަމެކެވެ. ދަށުމަރުހަާލގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަުލަތކުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށް ތަބާވުމަކީޢަމަލު

ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫީނ  ލޯ މިއީ ކޮމަން

 މަބްދައުއެކެވެ. މި މަބްދައުއަށް ަހމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާެގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަާކިއ  .45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން

ލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަުށ ޙަވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަތީ ަމރު 143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވަީނ  77 19ފަދައިންނެވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުގެ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންާވނެއެވެ." މި

ނާފުކުރާ ކޯޓަކުން ޢުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތި"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރު

ިއންޞާުފ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނނާއި، ޢަދުލުާރތުންނާއި، ރަނިންމުމަކީ ވެރިކަން ިހންގާ ފަނާންގާހާ ިހނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ 

ދައުަލތުގެ މުއަްއސަސާތަކުންނާއި، ދައުލަތުެގ  ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، ުމސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިިބމީހުންނާއި،

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  19
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އެންެމާހ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުުހންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެިތބި މީހުްނނާއި،

 މިފަދައިންނެވެ. ."ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  5 20މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ   .46

ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯުޓތަކުްނ ނިންމުންތައް ިނންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް

އަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  (doctrine of stare decisis)ގެ މަބްދައުއް ކަމަށްާވ  ލޯ ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނެގނީ ކޮމަން

 ންޖެހޭކަމެވެ. ތަކުން ތަބާވާ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުަނލު

ލޯ  ދުނިޔޭގެ ކޮމަން...ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި " 46 21ޤަޟިއްޔާގެ A/15-2019/SCރު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު .47

ކަށް ދަށު ޯކޓުން ން ިނންާމ ނިންމުމެއް ނުަވތަ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުލާ ކޯޓަޙަމަތީ މަރު ،ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް 

މެއް ޔުކި ނުވަތަ އަޅާ ،އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ެމދުއެކަމާ ،ލަޤަށްޠުލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ މު ކުރުން ޢަމަލު

ލާ ޙަވަނަ ޕެެރގްރާފުގައި "މަތީ މަރު 49އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،މެއް ޫނނެވެ." މިފަދައިން އޮްނނަ އޮތުމުްނނާއި އޮންަނ އޮތު ،ނެތި

ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ، މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަްށ ވާންތަކަްށ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމުން ނިންމާ ނިންމު ޓަކުކޯ

 އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ  ،ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި  ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތް

މަރުހަލާގެ ނިންމުންތަަކށް ދަުށމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާިއ ދައިން އޮްނނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ަމތީ ކަމެއްނޫނެވެ." މިފަ

 ދެވިދާނެކަމެވެ.ށްޓްރައިބިއުނަލުތަުކން އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިްނމުންތަކާ ދުރަ

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ސު ލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ދަށުމަރުހަާލގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާުވން ލާޒިމް ުނކުރާކަންމަތީ މަރުހަ .48

 (per incuriam)ުމން އެނގެއެވެ. މަތީ މަރުަހލާެގ ކޯޓުތަކުގެ ިނންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލު

ކަމަށާއި،  ނިންމުންތައް ކަމަށް ދަށުމަރުހަާލއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެމަ، އެ ނިްނމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ

ގައި އެކަން ސާފުކޮށް އިލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންުމމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ަބލާ މައްސަލަމަތީ މަރުހަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.

ގެ )ރ( އާއި އަދި ވަނަ މާއްދާ 143ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި  .49

ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/29/2021ނަންބަރު  ގެއަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫަލށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާާވްނޖެހޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  

 

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  20
 އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަތީފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  21
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގަ 

 2021ޖުލައި  1ޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ ޤަ HC-A/29/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިހަވަނަ ކަމަކީ: .50

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުުމން ގައެވެ. މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިަގނެ ރަިޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ 

 ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނިުކންނަ ޤާޫނީނ ނަތީޖާއަށް ބަަލންޖެހެއެވެ. 

ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަުޤބަލަެށވެ. މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާޫނީނ  .51

ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެްއ 

 2021ޖުލައި  1ގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ.  (Retrospective application of law)ތަތުބީޤްޮކށްފިނަމަ އެވަނީ 

ޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ ޤަ HC-A/29/2021ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނެކަަމކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ކުރެވޭ މުން ތަްތބީޤުމައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިން

ވަނަ ަނންބަރުގަިއވަނީ "...އަލަށް ފާސްާވ  8 22ަޤޟިއްޔާގެ C/02-2008/SCދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެޤާނޫނުޙުލާޞްޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އި

ގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްނެތް އެއްށް ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ހާދިސާކައުޞޫލެއްވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަ

ދިޔަ ކަމަކަށް ނުވަތަ ވޭުތވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ތެރެއަށް  ވެތުލެއްކަން ެއނގެއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވޭޞޫޤާނޫނީ އު

ގަންެފށި ޤާޫނނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގޭނީ އަލަށް ފާސްވި ާޤނޫުނގައި އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި ލަށް ހިންއަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދޭނަމަކަން އެނގެއެވެ." 

 (Retrospective)ނީ ަމބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނުގން" މީގެ އިތުރުން އިސްތިޤުރާރުވެފަިއވާ ޤާނޫ .52

ބަުހްނ  ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ،ފަދައިން 23ޔާގައިވާއްޟިޤަ A/41-2014/SCގެ ނަންބަރު ޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ފަހުްނ ވުޖޫދުވާ ާޤނޫެނއްގެ މަންފާ ނުަވތަ އޭގެ ބުރަ ަދއުލަތަށް އަދި ފަރުދަަކްށ 

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ިލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނުވަތަ އުފުަލން ނުޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގައި  24ޤަޟިއްޔާގެ E/05-2017/SC ނަްނބަރު ރީމް ކޯޓުގެޕްއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު .53

ހިނގާ  ކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށ ތާރީޚުގެ ފަހުންނޫނަޤާ ކުރެވޭނީ އެބީޤުތަތް  ،ލެއްގެ ގޮތުންޞޫކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އު."..

 ން ފެށުމުގެމީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާޫނނަަކށް ޢަމަލުކުރަ ،އިއްޗަްށކަމާކުެގ މަ ތަމަލާތުޢާނުަވތަ ކުރެވޭ މު ،ޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށްވަ

                                                           
 ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަން  22
 މޫސާ ނަޞީރު ވ. މޯލްިޑވްސް ިއންލަންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީ  23
 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން ވ. ފަީރދާ ޢުމަރު  24
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ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ"  މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަްށ އެ ކުރެވުނު އެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަޢާގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޟީން މާކުރި

(retrospective )ަބާވަތެއްެގ  އިހުރިހަ ،ލެއްގެ ގޮތުންޞޫމި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އު ،ނުކުރެވުން ކަމާއި ބީޤު ޠް ކޮށް ތ

މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުްނ  ނީ ޤާޢިދާތަކުގެޤާނޫ

ލު ކުރެވުމުން ރުވެފައިވާ، އެއާމެދު އަމަރާއެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤު

ޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

 ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.

ން ިނންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން ޓެކްސް ގައި ހައިކޯޓު 2021ުޖލައި  1އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި،  .54

ތަތްީބޤު ނުކުރެވޭެނ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިްނމުން އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް 

 ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢަޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީ އެގާރަވަނަ ކަމަކީ: .55

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "ކޮންމެ  42ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، ޢުވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަ މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި

ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިިނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

މުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ވުތް ކުރެޢައަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީގެން ބާއްވާ، އިލެވި ންމުކޮށް ހުޅުވަޢާތެރޭގައި، 

 ފަދައިންނެވެ.ލިބިގެންވެއެވެ." މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަތރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން މީރާއިން ިނންމާ  .56

ުފރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް  44ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމެްއ ހުށަހެޅުމުން މީރާއިދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ިންނމުން ނިންމިތާ  ނާފުކުރުމަށް، އެޢުއިސްތި

މާއި، މީރާގެ އެހެނިހެން ..." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުހުށަހެޅިދާނެއެވެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  22   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަްނ ޚްނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އި

 އެނގެއެވެ. 

 1އުސޫލުތައް ވާ އްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަ 2021ޖުލައި  1 .57

ަމއްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުެބލޭނެކަމަށް ނިންމައިިފނަމަ،  ލަށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާނަޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއު

އެވެ. މާއްދާގެ )ނ( އިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ުފރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެ 43ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ތައުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނޯންނާނެއެވެ. ގޮތުން ންމުމަށް ޤާނޫނީ ނި ކަމުން އެމުމެއްމީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަަތ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .58

އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  އިުހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަ ޅާފައިވާނަމަ، އެހަލަށް ހުށަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މާއްދާއަށް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިބިއުނަލް ކަމަށް ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ގެ މީޒާނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި، ުހށަހެޅޭ ިއންސާފު

 އެނގޭތީއެެވ.ވަނަ މާއްދާއިން  44

 ސަބަބުން ފިޔަވަޅެއްގެ އަޅާ ގޮތުން އިދާރީ" ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 43 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .59

 ލިބިއްޖެކަމަށް  އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް މުޖްތަމަޢުގެ ނުވަތަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް  ޙައްޤަކަށް މީހެއްގެ އެއްވެސް

 އަސަރު ސީދާގޮތެއްގައި ކަުމން އެ ނުަވތަ ބަޔަކަށް އެ ުނވަތަ މީހަކަށް އެ ޙައްޤު ުހށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް  ކަމެއް އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ފު ޞާ" އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިން.ވެލިބިގެންވެއެ މެމީހަކަށް ކޮންމެ ފޯރައިފާނޭ

 ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދޭ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި، އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،  ބާރަވަނަ ކަމަކީ: .60

ޤު ގެއްލޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮްށ އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައް

ގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޙާ ޚިލާފު އައިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުވާނެވެ. މި ހިނދު ޓްރައިބިއުނަލުން އަމަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނުެބލޭނެކަމަށް ިނންމައިފިނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 

މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިްނ  ށަހެޅުމަށް ޮއންނަސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޓެކް .61

ނިހެން ނިންމުްނތަކާމެދު ތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެހެން ހިންގާ އޮޑިޓްމީރާއި އަކީވަނަ މާއްދާ  44އެ ޤާނޫނުގެ 

މީރާގެ ، ހޭނަމަރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ިހތްހަމަނުޖެށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، ެއ އިއުތިްނތަކަހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ، އެ ނިންމު

ސަލަތަކަކީ ޓެކްސް އެ ބާަވުތގެ މައް ،ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ މާއްދާއެކެވެ. އެެހން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ

ރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރުާވއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓް
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ތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންާމ ޚްބެލުމުގެ އަސްލީ އި

 ވެ.ނިންމުމަކީ މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެ

މިހެން ވުމާއެކު، އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ިނންމުމާމެދު ހިތްހަަމނުޖެހޭ ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ  .62

ބެހޭ އިދާރީ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަންުދވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއާމެދު ިވސްނާލުން މުހިންމެވެ. އެގޮުތން ޓެކްސް ނެގުމާ

މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުން ވަނަ  76ޤާނޫނުގެ 

އެ ފަިއސާ ނުލިބޭހާހިނދަުކ، އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައުލަަތށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެކެވެ.  ފެށިގެން ވާ ވަގުތުންލާޒިމް

ވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުަލތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ." އަދި ޓެކްސް އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައި

 މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ވަނަ 49ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުގައި އެ  އުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެަދއުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ދަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް،

 49އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ." އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް ،ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

މަރުޙަލާއަކީ،  ގެ ޝަރީޢަތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަޝރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް

މަރުޙަލާގައި، އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން  ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ

ގޮތުގައި  ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ. ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުންދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެުދ 

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ

އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ، އަދި އެ ނިންމުމުގައި ހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އެހެން ކަމުން، އިއުތިރާޒުކުރާ މަރު .63

 ޢީ ގޮުތން ގޮތެއް ނިންމަން ުހށަހަޅަން އޮްނނަ ޟޫމީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ިނންމުމަށް ތައުުނކޮށް މައު

ވަަނ  44ރީ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމޭބެހޭ އިދާ

 ޢީމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުާރއަތުތަކާ ހިލާަފށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައާގުޅޭ މައުޟޫ

ރާއިން ދައުވާ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން މީ

 ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުދެއްކޭނެކަން އެނގެއެވެ.  ޢީއުފުލުމުން، އެ މައްސަލައާގުޅޭ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުޟޫ

ޓުރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުން އޭގެ ފަހުން އިސްތިުއނާުފކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް  .64

ނުކޮށްފިނަމަ،  ހާބެހޭ ޤާނޫުނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުޓެކު

 ދެން ބަލަންޖެޭހނީ މީރާގެ ނިންުމމަކީ ނިހާއީ ނިންމުމެއް ގޮތުގައެެވ.
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އެނބުރި  އިންސާފުނުލިބި ،ހުއްދުމަށްފައަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުްނ އިްނސާފުގެ ދޮރުންވެ ތޭރަވަނަ ކަމަކީ: .65

ވަނަ  18ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިއީ، ދާންޖެހިއްޖެނަމަ

 ބާބުގައި ބަޔާންވެެގންާވ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މި ،މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި

ވަނަ ާމއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  18ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދަިއންނެެވ.މަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ." މިފަވުމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުޙި

ރަިއބިއުނަލަްށ މަތިކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ިއންސާފު ހޯދައި ދިނުމަީކ ޓް

 ކެމެވެ.ދެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން

ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މަްއސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ  2021ޖުލައި  1  .66

ޮގތެއް ނިންަމންވާެނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ގޮތުްނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮުތން ޓްރަިއބިއުނަލުން ޢީޟޫމީޒާނުން ކިރައި މައު

ެގ ގަވާއިދުޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަ HC-A/29/2021މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޙައްލެއް ކަމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނަޑއެޅުމަކީ  77

 އަހުރެންނަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ީމާރާއިއ ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ .67

ކުރުމަްށ ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ،ޓަކައެވެ. އެހެންކަުމންށްމަސްލަހަތަ

 ދެކެމެވެ.  ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭކަމަށް އަހުރެން އާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާ

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ނިންމުްނތަކާމެދު  ނިންމާ މީރާއިން  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ވަނަ ކަމަކީ:ދަ ސާ  .68

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް ޓެކްސް ތައުނުކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ނިންމުމާ އެ ފަރާތުން ރައްދުވާ ނިންމުން  އެ ،ނަމަހޭ ހިތްހަމަނުޖެ

 "އިސްތިއުނާފުކުރުން"މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ  .ލިބިދެއެވެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ

 ބުނާ މާއްދާގައި ވަނަ 56 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކީކަމައްސަލަތަ ހުށަހަޅާ އެވެ. މިގޮތަށް

 . ެއވެހެބަލަންޖެ  އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ

ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަަތކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ވަނަ މާއްދާ 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .69

ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. 

ނގޭ ޮގތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ ވަނަ މާްއދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެ 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  39މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކެވެ. މައް

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 "ޤާނުނެއްގެ ަދށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިުއަނލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއ ނިންމާފައިވަނީ ނުަވތަ މާއްދާގައި ވަނީ

ނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިިބގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ އިވަ އަމުރެއް ނެރެފަނެރެފައިވާ

ކަމުގެ މަޞްަލޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ހުށަަހޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ  ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ފަދައިންނެވެ. ޓެކުހާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން މަތީ މަރުހަލާެގ ޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ." މިއިޚްތިޞާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ  55ކޯޓުތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ. 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވިދާނޭކަމަށް ުބނެފައިވީނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެޓެކްސް  .70

ވަަނ  56ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން މީރާއިން ިނންމާ ނިންުމން ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅުމަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ލަފުޒު  މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި 44ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ  މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުާނފެއް 

ބޭނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަްށކަން އެނގެއެވެ. މީރާއިން 

މެއް ޫނނެވެ. މީރާގެ ނިންުމންތަކަކީ އިާދރީ ނިންމުންތަކެކެވެ. އިދާީރ ދެވޭނެފަދަ ިނންމު ނިންމާ ިނންމުންތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56ނިންމުންތައް ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

 

 ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު  RU/02-2015/SCޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސު 

ކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަ ރަވަނަ ކަމަކީ:ފަނަ  .71

ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުތަުކްނ  SC-RU/02/2015އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  05/2015

ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ސަބަބަކީ އެ އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވޭނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ ރޫލިންގއަށް ބެލުމުްނ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސް

ތަކުން ނިްނާމ ޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލުސު ގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭއެނގެއެވެ. މީގެ

 މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިީޓއެކެވެ.

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން  .72
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 ރައުޔު  ގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .73

 

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

 މޯލްޑިވްސް  ސްޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންޓޯޓަލް  ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކުދެންފަހެ، 

 TAT-CA-G/2020/009އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަްނބަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހިނދުގަިއ ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި  2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން 

އިއްިތފާޤުން  )ތިނެްއ( މެންބަރުންގެ 3މައްސަލަ މައުޫޟޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ިމ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ  ،ބަލައިނުގަނެ 

 ނިންމައިފީމެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން 

 ނުކުތާތައް 

ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާބެހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  އް(އެކެ) 1މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވަނީ ޙު ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .74

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާަފށް ކަމަށް ކަމަށް ބުެނ  37ގެ  25ވަނަ ާމއްދާގެ )ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ަގާވއިދު 20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

 އިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ؛  ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާިއ ގުޅިގެން މަ

 )ހ( މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޮގތް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި، އެގޮތުްނ؛ 

އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .75

ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

                                                           
 .ފައި(ގައި ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވި 2017ޑިސެންަބރު  21) R/2011-43ިއދު ނަްނބަރު ަގވާ 25
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ވަނީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯރުވައިދޭކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި

އިން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އިންވޮއިސްތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށް ފައިވާ ވަކިވަކި ބައެއް ކަންކަން އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ 

މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިިވ  26ދައްކަން މީރާއިން އެންގި އެންުގމާ ގުޅިގެންކަމަށާއި، އެގޮތުްނ، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގައި

 ށާއި،ފަދައިން ކަމަ

“… taxpayer has failed to charge GST on supply of ancillary services in relation to international 

transportation that are subject to GST under the GST regulation …” 

އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ އިން ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެހެން ކަމުން،  .76

ކަމަށް މީރާއިން އަންގައިފައި ވަނީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް މީރާއިން 

ފައި ވަނީ ިމ ދެކޭ ދެކުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށާިއ، ނަމަވެސް މި ގޮތަށް މީރާއިްނ ނިންމައި

 މުޢާމަލާތް ތަކުގެ އަސްލު އޮޅުވައިލައިގެން ކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ. 

ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައި ކަންތައްތައް ބައިަނލްއަޤްވާމީ )ށ( 

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛ 

 20ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ އިސް .77

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން 

އް ކަމުގައިކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެ

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  37ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 އަންނަނިވި ފަދައިންކަމަށާިއ،

 މާއްާދގެ )ދ( ގެ ބޭނުމަްށ، ބަިއނަލްައޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:ވަނަ  20])ހ( ޤާނޫނުގެ 

 ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަުކން ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުަވތަ 1)

 ނުަވތަ ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ 2)

                                                           
 ވަނަ ސަފުހާ(.. 2) ވަނަ ނަންބަރު 4.1)އޮޑިޓް އޮބްަޒރޭވޝަންސް( ގެ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްަޝން  26
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 ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހުރި އެހެން ތަނަކަށް؛3)

ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުލައިދިނުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް    

 ނުހިމެނެކަމަށާއި،

ރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުާދ ( ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތ4ެ)

އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން، 

 އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ 

 "ޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް.( ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުާރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއ5ް)

މި މާއްދާތަކަށް ަބލާއިރު، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމްނ  .78

 . އިސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ

 )ނ( ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުާޢމަލާތުގެ ހަގީގަތް ކަމަށް ުބނެ ާފހަގަކޮށްފައި ކަންތައްތައް ކަމަށާިއ، އެގޮތުން؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  .79

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ  12އި ދެއްކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެ ގޮތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  16ވަނަ މާއްދާ އާއި  15ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އުސޫލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި، އެ މުދަލަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ިބނާވެފައި ވަނީ އެ މުދަލެްއ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު .80

ޭރޓުގަިއ -ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޒާަތށް ކަމަްށވާތީ )އެަބހީ، އެއީ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތެއްތޯ ނުަވތަ ނޫްނތޯ ކަނޑައެުޅން، އެއީ ސުން

ކަނޑައެޅުން ކަމަށާއި، އަދި އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެފައިާވ  ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ( މި މައްސަލައިގައި ވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ން މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް ދެނެަގތުމަކީ ކޮްނމެހެ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލަށް ބެލުމުގެ ކުރިން، މުޢާމަލާތެއް ގެ އަސްލު  .81

ދެނެގަތުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މުހިްނމު ނުކުތާއެއް އެބަ އޮތްކަމަށާއި އެއީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން )އެބަީހ 

( އަށް ފޯރުވައިދިީނ recipient( މުަދލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް )[supplier]ތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނުވަ
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އަކީ  [economic reality]ކޮން މުދަލެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ިޚދުމަތެއްތޯ ދެނެގަުތން ކަމަށާއި ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުގެ 

 ވެއެވެ. ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއި

މި ގޮތުން ބަލާއިރު، ޖީ.އެސް.ީޓ ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކެޓަގަރައިޒް ކުރުމުގައި ތަހުޒީބުވެފައިވާ މުޖުތަަމުޢ  .82

 ތަކުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ދެ ކެޓަގަރީއެއް އޮންނަކަމަށާއި،  އެއީ:

 27(.mixed suppliesމަސްހުނިކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ) -1

 .composite supply)އޭގެ ޒާތުގައި އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ) -2

ވާ މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަިކން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަްތ އެއްކޮށްގެން، އެ މުަދލާިއ  މަސްހުނިކުރެވިފައި .83

ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށާއި ޒާތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އައު މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މާކެޓްކޮށްގެން ފޯރުވައިޭދ 

ވަނަ މާއްދާގައި  50މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހެނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި މި ފަދަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިްނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި، އެ މުދަލަކުން 16އަދި  15ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .84

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބިނާވެފައިވަނީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޒާތަށް ކަމަށްވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

 މި މައްސަލައިގައި ވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީަފއިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަްނނަން ޖެހޭކަމަށާއި، 

 އިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމީރާގެ ދަޢުވާއަކީ  .85

ފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވުމުން އެ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ އިން 

 އިސްތިސްނާވާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޔާންކުާރ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަށް، ިމރާއިން ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުޮކށްދޭ ކަމަށް މީރާއިން ބަ .86

ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ އެ ިޚދުމަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ިޚދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭނަމަ ަކމާއި، ނަމަވެސް މީރާއިން 

ދޭ މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ބައެއްނަމަ އެންސިލަީރ ބަޔާންކުރާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްަތކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯފރުކޮށް

ޚިދުމަތް ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ހަރަދު ވަކިކޮށް އެ ހަރަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުނެގޭނެ ކަމަާށއި، އެހެން ކަމުން ިމ 

ރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މައްސަލައިގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިން އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަ

                                                           
 ވަނަ މާްއާދގައި ބަާޔްނކޮށްފައިެވެއވެ. 50ދުމަުތން ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާނެ ގޮތް ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަާވއިުދގެ ޚި މަސްހުނިުކރެވިަފިއވާ މުދަާލއި  27
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އަސްލަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުންަކމަށާއި، މުޢާމަލާތަކީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ކަނޑައެެޅްނ 

 . އަންނަނީ މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު ިމ އުސޫލުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ

ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާަތށް ފޯރުވައިދިނީ ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ނުވަތަ ސިންަގްލ  .87

ސަޕްލައިއެއްތޯ ދެނެގަންނަނީ، ުމޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހައި ކަންކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ވަށައިގެންާވ 

 ށް ރިއާޔަތް ކުރެވިގެންަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ހާލަތުތަކަ

ވަކިން ހާއްސަގޮތެއްގައި މި ފަދައިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް  ލިބިަގްނނަ ފަރާތަކާއެކު ކުރެވޭ  .88

މަންޓްތަކެއް ފޯރުކޮްށދޭނަމަ، އެންމެ ފުރަަތަމ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން ތަފާތު ޖީ.އެސް.ޓީ ޓްރީޓްމަންޓް ހިމެނޭ ެއތަކެއް އެލެ

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެނެގަްނނަންެޖހެނީ ޚިދުމަތް ިލބިގަންަނ ފަރާތަްށ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންަޝްލ 

ޗަރ" ދެނެގަންާނނީ ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ކަމަށާިއ، އަދި މި ފަދަިއން މުޢާމަާލތުެގ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންަޝްލ ނޭ

 އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން، ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައި ކަން ދެނެގަތުމަށްފަހު ކަމުގައި ނިއުޒިލޭންޑްގެ 

މަްށ އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓުން މި މަޢުލޫގައި ނެރެފައިވާ އިންޓަޕްރިޓޭޝަން ސްޓޭޓްމަްނޓްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ބަލައިގަނެ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ވެސް އެ ކަމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  .89

ޓީ މައްސަލަ ) ކޮލިީޓ އުސޫލެއްކަމަށާއި، އެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ވ.މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރި

ސީފުޑް މައްސަލަ(ގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިަވނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނީ މުޢާމަާލތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިގެްނ 

 ކަމަށާއި،

މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ދެކެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ  .90

ކޮމްޕޮޒިޓް  ސަޕްލައިއެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަކެތި އަނެކައްޗާ އެކުލެވިފައިވާ، 

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން 

ދެނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، މިގޮތުން މުދާ އުފުލުމުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ހިރާސްތަްއ ފޯރުކޮށް

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި،މުދާ ޕޯޓްތަކަށް ޭބލުމާއި ކޮންޓެއިނަރުަތކަށް ލުމަކީ މި ޚިދުމަްތ 

ޖެހޭ ކަންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ަކންތައްތަކާއި ނުލައި އިސްތިއުނާުފކުރާފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން ކުރަން 

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ނުދެވޭނެކަަމާށއި، އެހެންކަމުން މިީއ މިފަދަ ޮކމްޕިޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ކަމަށާއި، މާނައަކީ މުދާ އުފުލުމުެގ 

 ނިވަން، ވަކި ޚިދުަމތެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ބޭނުމަށް ކުރާ މި ހަރަދު ތަކަކީ ޭއގެ ޒާތުގައި މި
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ކަމަށް ބުނެ ާފހަގަކޮށްފައި ކަންތައްތައް )ރ( ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛

ނޑައެޅުމުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އެކްސައިޒް އެންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ ކޮބައިކަން ކަ .91

ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، އާއްމު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުަގއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްާކ 

ްލ ސަޕްލައިއެއް ހިމެނޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ ޓެކްސަބްްލ މުދަލުގައި، ދެ ވައްތަރެއްގެ ނުަވތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓެކްސަބަ

ސަޕްލައިތައް ފޯރުކޮށްދެވެނީ، އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ގުޅުވައިގެން " ބަންޑަލްއެއް ގޮތަށް" އެކުއެކީގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ 

 ޑް ކަސްޓަމްސްއިން މާނަކުރެވޭކަމަށާއި، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އެކްސައިޒް އެން

މި ބީދައިން، ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވީ.އޭ.ޓީ ގެ ބޭނުމަްށ މި ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ދެނެގަންނަ އުސޫލަށް ބަލާއިރު،  .92

economic point of view   ްއަކުނsingle economic service  އެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ޚިދުމަތެއް ފަޅިފަޅިކޮށްގެްނ

 ޓެކުހެއް ނުނަގާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ގައި ނިންމައިފައިވާ ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭން  2000ޖޫން  28ން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ަހއުސް އޮފް ލޯޑްސްއިން މިގޮތު .93

ކޮމިޝަނަރސް ގެ މައްސަލައަށް ރިއާޔަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި، މި ވ. ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒު 

މައްސަލަގައި ހިމެނޭ ޚުޞޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒު ކޮމިޝަނަރ، ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުްނ 

 ޓެކްސް ނެގޭނެ އަަދދުތަެކއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުމުގެ ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކަކީ ވީ.އޭ.ޓީގެ ސްޓޭންޑަރޑް ރޭޓުން

 ސަބަބުން އުފެދުނު ޚުޟޫމާތެއްަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިކުރުވައިފައިވާ ސުވާލަކީ ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަްނ  .94

ކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތަކީ އެންސިލަރީ ސާރވިސަސް އެކުލެވިގެންވާ ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ މި ޕްލޭނުން ފޯރު

މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ެއކަތި އަނެއްކައްޗާ ނުގުޅޭ ދެ މިނިވަން ޚިދުމަތްތޯއެވެ. ޔައުނީ ވީ.އޭ.ޓީ އިން އިސްތިސްނާ 

ކާއި އިސްތިސްނާކޮށްފައި ނުވާ ކާޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތް ހިމެނޭތޯ ކަަމްށ ކުރެވިފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ސަޕްލައިއަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

މި ސުވާލުތަކަށް ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް އިން ޖަވާބްދިނުމުގެ ކުރިން މި ނުކުތާތަކާ މެދު ޕްރިލިމިނަރީ ގޮތެއްގައި ކޯޓު އޮފް  .95

ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސް އިން ދެކޭގޮތް ޯހދުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަުއސް އޮފް ލޯޑްސްއިން އެ 

ޑުޖައްސާލުމަށްފަހު، ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސް އަށް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަ މަ

 ސުވާލުތަކެއް ފަރުމާ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި ކަމަށާއި، 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  32   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

މި ތަނުން ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށްވީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވީ.އޭ.ޓީގެ ބޭނުމަށް މުޢާމަލާތެއް ދެނެގަތުމުގައި،  .96

)ދޭއް( ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މިނިވަން ސަޕްލައިއެއްތޯ  2ލާތަކީ ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އެއްތޯ ނުވަތަ އެ މުޢާމަ

 ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެތް ކަމާމެދުގައި ކަމަށާއި، 

ޞޫާމުތ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެމުން ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ހު .97

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް އިން އަންނަނިވި ަކންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާެނ 

 ކަމަށާއި، 

8 -“29. …that a supply which compromise a single service from an economic point 

of view should not be artificially split, so as not to distort the functioning of the VAT 

system, the essential features of the transaction must be ascertained in order to determine 

whether the taxable person is supplying the customer being a typical consumer, with 

several distinct principal services or with a single service.  

9- 30.There is a single supply in particular in cases where one or more elements are 

to be regarded as constituting the principal service, whilst one or more elements are 

to be regarded, by contrast as ancillary services which share the tax treatment of the 

principal service. A service must be regarded as ancillary to a principal service if it 

does not constitute for customer an aim in itself but a means of better enjoying the 

principal service supplied.”   

ޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ އެ ގޮތުން، ކޯ .98

ނިންމެވުމުގައި ހައުސް އޮފް ޯލޑްސް އިން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ، މުޢާމަލާތުގައި އެކުލެވިެގންވާ އެކިއެކި އެލަމަންޓްތަކަީކ 

 ހިމެނިފައިވަނީ ވަކިވަކި އެލެމަންޓްތަކަކީ ވަކިވަކި ސަޕްލައިތަކެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި، ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އޭގައި

އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު އިން ބަލާއިރު އެއީ ސިންގަލް ސަޕްލައި އެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް 

 ބައިބައިކުރެވިގެންނުވާނެ ކަަމށާއި، 

އުސް އޮފް ލޯޑްސްއިން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭނުން ކޮށްފައިާވ އެހެން ކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހަ .99

މުޢާމަލާތަކީ ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒެމްޓް ) އިސްތިއުނާފުޮކށްފައިވާ( އިންޝުއަރެންސް ސަޕްލައިއެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމާިއ، 

mailto:info@tat.gov.mv
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ަލރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުން، ެއ ވެސް ބެލެވިގެންވާނީ، މުޢާމަލާތުގައި ދެން އެކުލެވިެގންވާ ކަންތައްތަކަކީ، ެއންސި

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތެކޭ އެއްފަދައަކުން ވީ.އޭޓީގެ ބޭުނމަށް އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.  

ގްލޭންޑް އެންޑް ވޭލްސް، ޗާންސަރީ ޑިވިޝަން އިން ކޯޓު ހަމަ މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން، ހައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް އިން  .100

އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން އަށް ޕްރިމިނަރީ ރޫލިންގ އަކަށް އެދި ފޮނުީވ އެވްރީތިންގ ެއވްރީވެއަރ ލިމިޓެޑް ވ. 

ތިއުނާފުކުރާ ރެވެނިއު އެންޑް ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެސް ނިންމަވައިފައިވާ ކަމަށް އިސް

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި އުފެދުނު ޚުޞޫމާތަކީ އެވްރީތިންގ އެވްރީވެއާ ކިޔާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މޮބައިލް  .101

ކުރާ ާހލަތުގައި، ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ އިުތރުން، ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ގޮތުން ވަކި ޕޭމަންޓް މެތަޑް ެއއް ބޭނުން

"ސެޕަރޭޓް ޕޭމަންޓް ހޭންޑްލިންގ ޗާރޖް )އެސް.ޕީ.އެޗް.ސީ(" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑއަޅައި، އެސް.ޕީ.އެޗް.ސީ އަކީ ވީ.އޭ.ޓީ 

 އިން އިސްތިސްނާވާ ޕޭމަންޓް ހޭންޑްލިންގ ޚިދުމަތެއްގެ މުގާބިލުަގއި ދައްކާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެތޯ؟، އެޮގތުން؛ 

 މި މައްސަލައިގައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އަންނަނިވި ފަދައިން ިއރުޝާދު ދީފައިވާކަމަށާއި،  .102

103. “ In certain circumstances, several formally distinct services, which could be supplied 

separately and thus give rise, in turn, to taxation or exemption must be considered to 

be a single transaction where they are not independent.  

104. That is so in particular in cases where one more elements are to be regarded as 

constituting the principal service, whilst one or more elements are to be regarded, by 

contrast, as ancillary services which share the tax treatment of the principal service.  

105. In particular, a service must be regarded as ancillary to a principal service if it does 

not constitute for customers an aim in itself, but means of better enjoying the principal 

service supplied. {…}  

106. With regard to main proceeding is it to be noted that the principal service supplied to 

its customers by a provider such as Everything Everywhere is mobile telephone service. 

The activity engaged in by that undertaking in invoicing for that service, in particular 

making available to customers an infrastructure enabling them to pay bills not only by 
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direct debit (…) does not constitute for those customers an aim in itself. The supposed 

supply of services, which those customers are unable to access separately from the use 

of the mobile telephone service, can offer such consumers, nothing that is independent 

of that service. It only offers only the opportunity to pay mobile telephone bills using 

the method of payment that appears to them to be most convenient and moreover, 

enables the provider of the servies to increase to increase the volume of the service 

its supplies as its main service.” 

ށްފައިވަނީ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެޭނ ޚުލާޞާ ގޮތެއްގައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފްދަ ޔޫރަޕއަން ކޮމިއުނިޓީސް އިން ބަޔާންކޮ .107

އެންސިލަރީ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާުތގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭެނ ކަމަށާއި، އެަފދަ ކަްނކަމަކީ މުޢާމަލާތުގައި އޮްތ 

 ޚުދުމަތް ( ކަމަށާއި، ަހމަ އެހެންމެ، މުޢާމަލާތަކީ އެއް ޚިދުމަތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަަލންވާނީ މުދަލާއmeansިމަގެއް )

( ގެ ނަޒަރުން ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަްށ Typical consumerލިބިގަންނަ ފަރާތް )

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.  

ތިޒާމު އެ މައްސަލަގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބުނު ޚިދުމަތަކީ މޮބައިލް ޓެލެފޯން ސާރވިސަސް ކަމަށާއި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިން .108

ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މޮބައިލް ޓެލެފޯން ސާރވިސްއާ ވަކިން ކަސްޓަމަރުން ފޯދުވައިދޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން، 

މޮބައިލް ޓެލެފޯން ސާރިވަސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަކާ ނުލާ ވަކިން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ހަމަނުޖެހޭނެތީ، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ 

ވަކި މިނިވަން ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ކަަމށް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ ޚިދުމަތަކީ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލެވިފައިވާ، ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ  .109

މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވައިދޭއެއްކޮށް ފޯރު

ކޮންމެވެސް އެއް މުދަލެއް ނުވަަތ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެްއ ޚިދުމަތަކީ އެ މުޢާމަލާތުެގ މައިގަނުޑ މުދާ ނުވަަތ ޚިދުމަްތ 

(principal supply) ަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމ 

ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، އިންޑިއާގަިއ  .110

 2020ޖުލައި  6ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދެމުން ސެންޓްރަލް ޯބޑް އޮފް އެކްސައިޒް އެންޑް ކަސްޓަމްސް 

 ގައި އެކްސެސްކުރެވިފައި ވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިން ކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ.  
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111. “Under GST, a composite supply would mean a supply made by a taxable person to 

a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, 

or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction 

with each other in the ordinary course of business, of of which is a principal supply.” 

ވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ މުޢާމަލާތުގަިއ ނިއުޒިލެންޑުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ މުޅި މުޢާމަލާތުގެ ވަށައިގެން .112

“in subatance”  ްފޯރުވައިދެުވނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ބަލައި އެއީ އެއ[supply]  އެއްގެ ގޮތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުްނ

ތްަތކެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަދަ ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަމަކީ ތަފާތު މުޢާމަލާ

ފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  28ކަންކަމަށް ވަކި ރޭޓުތަކެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަށް ޯކޓުން ނިންމައި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހަމަ އެ ފަދައިން ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވީ.އޭ.ޓީގެ ބޭނުމަށް މި ފަދައިން މުޢާމަލާތްތައް ދެނެަގްނނަ އުސޫލަށް ބަލާއިރު،  .113

[economic point of view]  ްއަކުނ[single economic service]  ްއެއް ކަމަށް ެބލެވޭ ޚިދުމަތެއް ފަޅިފަޅިކޮށ

 މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ އެންސިލަރީ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ކަމަށާއި، އަދި 29ގެން ޓެކުހެއް ނުނެގޭނެ 

ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމުގައި ހިެމޭނ 

[means] ިހަމަ އެހެންމެ، މުޢާމަލާތަކީ އެއް ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫްނޯތ ވާކަމަށާއި 30ތަކެއް ކަމަށް ކޯުޓން ނިންމައިފައ ،

 31ގެ ނަޒަރުން ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ބަޔާންޮކށްފައި  (typical consumerބަލަންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތް )

 ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ބަލައިގަނެ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިގެ އިސްވެ  .114

މައްސަަލ  32ވެސް އެ ކަމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެއެއް ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ވ. މީރާ 

އިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެޭހނީ މުޢާމަލާތުގެ އަސްލަކީ )]ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލަ[( ގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމަިއފަ

ކޮބައިތޯ ބަލައިގެން ކަމަށާއި، މި ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ވިއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ 

                                                           
28 Marac Life Assurance Ltd v CIR (1986) 8 NZTC 5,086 (CA) 

CIR v Gulf Harbour Development Ltd (2004) 21 NZTC 18,915 (CA) 
29. 349/96-Card Protection Plan v Commissioners of Customs and Excise C  
30 .94/97-308/96 and C-CCommissioners of Customs and Excise v Madgett and Baldim   
31 .276/09-Everything Everywhere Ltd v HMRC C  
 .މައްސަލަ  G/2017/003-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  32
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އެނގެން އޮތަތީ އެއީ ބަންދުކޮށްފައިާވ އިންވޮއިސްތަކުގައި އެ މަސް ބަންދުކުރުމުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ އަގު ވަކިން 

ކަނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެ ކަމަްށ 

 ބަޔާންކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފައި ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ގެ ނިންމުމުގައި މެމްބަރުންގެ ރައުޔުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިން ހަތަރުވަނަ ކަމެއްެގ ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލައި .115

 ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަްނަނނިވި ފަދައިން ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛ 

ންކޮްށފަިއ ނުވާހިނދު، ވިޔަފާރީގެ ޢާންުމ އުސޫލުން މުދާ ވިއްކާ ]މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތް ޤާނޫނުގައި ބަޔާ

އަގުގެ ތެރޭގައި އެ މުދަލެއްގެ މައިގަނޑު ރޯ މެޓީރިއަލް ގަތުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، އެ މުދަލެއްގެ އުފެއްދުމަށްދާ ޚަރަދާއި 

މަށް ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ކަމާއި، މުދަލެއް އަދި އެ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން އޭގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ަޢދަދުވެސް ހިމެނޭކަ

އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވަކިން ހޯދައިގެން )ސެޕަރޭޓްލީ އައިޑެްނޓިފައި ކޮށްގެން( އެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނަަމ، އެ ޓެކުހެްއ 

ން.[އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ނެގިގެން އެދަނީ މުދާ އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުގެ ބަޔަކުން ކަމާއި، އެއީ މުދަލުގެ އަގު ކަމަށް ނުބެލެވޭކަ

... އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވިއްކަނީ  މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި  ނުވަވަނަ ކަެމއްގެ ގޮތުގައި ]

-ގައި ބުނާަފދަ ސުން 1)ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނު( ެގ ޖަދުވަލު  2011/10ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ކޮންމެހެްނ އި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ އަާސސީ މުދަލެއް ކަމުގައިވުމުން، ާޤނޫނުގައި އެ ބުނާފަަދ މުދަލެއް އުފެއްދުމަށް ރޭޓުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމާއި، މިގޮތުްނ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއްނަމަ، އެއީ އެ މުދަލުގެ އަގުން ވަކިކުރެވިގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން

ރޯ މަސް ގަތުމަށް ހިނގި ޚަރަދާއި، މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދަކީ ވަކިން ފެންނަށް ހުރި ޚަރަދެއް ނަމަވެސް، 

 ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދާ އެއާ ނުލާ ނޫފެއްދޭނެ ޚަރަދެއްކަމުން، މަސް-އެ ޚަރަދުތަކަކީ ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާ ސުން

ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި މާނަކުރާނަމަ، ރާއްޖޭގައި  6ބަންދުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަކީ އެއިން %

ރެޓުގައި ކަމަށް އޮތުމުގެ މަޤްސަދެއް ހާސިލެއްނުވާނެ ކަމާއި ...[ މި -ބަންދުކޮށްފައިވާ މަހުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނީ ސުން

 ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށް އި

 

 ވަނަ މާއްދާ ދެނެގަތުން ކަމަށް ުބނެ ފާހަގަކޮށްފައިވަީނ؛ 37)ބ( ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެނގުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ނުކުތާއަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިްނ އިތުރަށް  .116

މަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ]އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް[ ތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ފޯރުވައިދޭ ޚިދު

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީފަިއވާތީވެ، އެ މާއްދާގެ ތަރަހަ ދެެނގަތުން ކޮންމެހެން މުިހންކަމަށާއި،  37
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އިވަނީ ] ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަްނ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފ4ައެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ފޯރުވައިދިނުން، ... ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް[ އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ 

 ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، 

ނެގުމުގައި ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ވަކިވަކިކޮށްގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަްށ  އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޢިބާރާތަާށއި، ޖީ.އެސް.ޓީ .117

ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންަނ  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައު

އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ތަނުަގއި އެ ބަޔާންކުރަނީ އެ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް، އޭގެ ޒާތުގަިއ 

ދުމަތެއް ކަމަށް ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ހާލަތުގައި އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚި

ނުބެލެވޭެނ ކަމަށް ކަން ސާފުޮކށް އެނގޭ ކަމަށާިއ، އެއީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ެއ 

ކަންކަން ނުހިމެނޭނީ އެހެން ޚިދުމަތަކާ ގުޅުވުމެއް ނެތި، އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ 

 ތުތަކުގައި ކަމަށާއި، ހާލަ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާއަށް ބާރު ލިބޭ އަނެއް ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ  .118

 އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާްތތަކުން ޖީ.އެސް.ީޓ ދެއްކުމުގައި ވެސް، އެ ފަރާތްަތކުން އަގު ހަދައިފައިވާ 

ގޮތް ވަކިވަކިން ަބލައި، އޭގަިއ ހިމެނޭ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ެއކިއެކި ރޭޓުތަކުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ މީރާއިން ވެްސ 

 އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް ނުވުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ނަލުން ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފައި. ޅ( މީރާގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާމެދު ޓްރައިބިއު(

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ދައްކައިފައިވާ ހުރިހާ  5.1.12ވަނަ ނަންބަރުން  5.1.1މީރާއިން ހުށައަޅައިފައިވާ ޖަވާބު ފޯމްގެ  .119

އި ނެގި ވާހަކައެއް ވެސް ގުޅެނީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުަމކަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން މި މައްސަލައިގަ

އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ކަމަށާއި، އަދި ޖަވާބު ފޯމުގެ އެހެން ބައެއް ނުކުތާތަކުގައި ވެސް މި ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

 އެގޮތުން ؛

)ހ( މި މައްސަލައިގައި އޮތް ޚުޞޫމާތުގައި ބަހުސްކުރުމަކީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފަދައިން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ ޚިލާށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  44ތެއް ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ގޮ

)ށ( އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އިއްތިާރޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތަކެްއ 

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރާ އިސްތިއުނާފަކީ މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފައި ނުވާ ކަންތައްތަކެއްެގ ކަމަށާއި ޓެކްސް އެ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށައަޅައިފައިާވ އިސްތިއުނާފެއް ކަމުގައި ވެސް މީރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  38   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

)ނ( މި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މީރާިއން ނެގި އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި ުބެނފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާީފ 

 ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޟޫޢީ ގޮތެއް ނިންމާނެ ފުރުޞަތެއް ެނތް ކަމަށާއި، 

ރައިބިއުނަލުން ަވނީ މިހާރު ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ޓްރައިބިއުަނލުްނ މި އިޖްރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ޓް .120

ނިންމައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާީފ ނުކުތާތަކާއި މެދު މަޢުޟޫއީ ޮގތެއްގައި ޓްރައިބުއުނަލަްށ 

 ޖަވާުބ ފޯމު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ގޮތެއް ކަނޑައަޅޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މީރާއިން

 ވާހަކަތަކާމެދު އިތުރަށް ބަހުސްުކރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 )ކ( ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތް ދެނެގަުތން؛ 

އި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގަ .121

( ގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ 4ވަނަ މާއްދާގެ ) 37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ށްޭދ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެްނ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮ

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ، ޚިދުމަތްތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛ 

 ފުރަތަމަ ކުރަންެޖހޭ ކަމަކީ ދެވޭ ޚިދުމަތް ވަކި ޚިދުމަތްތަކަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ ކަން ނުވަތަ ނުެޖހޭ ަކން ދެނެގަތުމަށް  .122

ދެނެގަތުންކަމަށާިއ، ސުވާލަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްޯތ 

 ިއ، ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަުތރާ ގުޅިފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް ކަން ދެނެގަތުންކަމަށާ

ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަކިން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ  ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު .123

( އިން ސާފުވާކަމަށާއި، ޔައުނީ އެންސިލަރީ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37ނަގަންޖެހޭނެ ކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖޭހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޚިދުމަތްތައް މިނިވަން

( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭަގއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާދުގެ 

 ފަތާރުން ުބނެފައިެވއެވެ.  ހެއްޔެވެ؟ މި ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާދޭނަމަ އެޚިދުމަތްތައް ވަކި ކުރަންޖޭހޭ 

ފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ނަމަ،  ހަމަ އެހެންމެ، ދޭ ޚިދުމަތަކީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރ1.3ު .124

ސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަްށ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްްސ އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ވަކިން ޖީ.އެ

 އިން ނުދެކޭކަމަށާއި، ެދން އޮތް ސުވާލަކީ ދޭ ޚިދުމަތަކީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު

 ޚިދުމަތެއް މި މުޢާމަލާތުގަިއ ަފތުރުގެ ޚިދުމަތުން މިނިވަން ެއންސިލަރީ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު

 އޮތްތޯ؟ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 
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ވާނެކަަމށާއި، އެގޮތުން ދެޭވ ޚިދުމަތް  ދެވޭ ޚިދުމަތްދެނެގަންަނނެ ގޮްތ މި ފޯމްގައި ހުރި ނުކުާތތަކުގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފައި .125

ގެ ނަޒަރުްނ، ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ޮކބައިކަން ދެެނގަންނަންޖެހޭ ކަމަށާިއ، ދެނެގަތުމަށް ޮއބްޖެކްޓިވްކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތު

ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތުން ހޯދުމުގެ ނިޔަތް އޮތީ ވަކިވަކި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކުހަކަށްވެފައި، އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި 

 ވަކިވަކި ހަރަދުތަކުން ނަގާ ޓެކުެހއް ކަމުގައި ނޫންކަމަށާއި، 

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދޭ ޚިދުމަތަީކ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ނަަމ  .126

ނުވަތަ ދެވެނީ ކޮމްޕޮޒިޓް ޚިދުމަތެއްނަމަ، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަވކިވަކި ބައިތަކަން އަގު ނިސްބަްތކުރުމަކީ އެހައި ފަސޭހަ 

އި، އެހެން ކަުމން، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފަޅިފަޅިކޮށް ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިގެްނ ކަމެއް ނޫންކަމަށާ

 ޓެކްސް ނުގުމަކީ ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުން ނޫން ކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

  ރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް:އ( ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ބަިއނަްލއަޤްވާމީ ދަތު(

ފަތުރުގެ  އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރު  .127

 ޚިދުމަތް ފޯރުވައި ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ިމ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފޯރުވައިދޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ނަމަވެސް، މި ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކު ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުޢާމަލާތްތަުކްނ،  .128

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާކަމަށާއި، އަދި މީރާގެ މި ނިންމުން ބިނާވަީނ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުވައިދޭ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި މުާދ ކަމަށް، މީރާއިން ބުރަވަ

 އުފުލުމަށްދާ ޚަރަދު ވަކި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ކަމަށާއި، 

ށްފައިވާ އަދަދުތަކަކީ މިގޮތުން، ޯނޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފްރެއިޓްގެ އިތުރަށް ބަޔާްނކޮ .129

އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކާ ގުޅިގެން ނަގާ އަދަދުތަކެއް ކަމަށާިއ، އެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް އިސްތިސްާނ 

ވެގެންވާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން ަކމަށާއި، އެފަދައިން އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ީމރާއިން ދެކޭ އެންސިލަީރ 

 ދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، ޚި

އެހެން ނަމަވެސް ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި  .130

 ޓްާރންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވުމަކީ ޓޯޓަލް
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭ ކަމަްށ ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނޫންކަމަާށއި، އެހެނީ ޚިދުމަތެްއ 

، މިއާ ޚިލާފަްށ، ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ހަރަދު ބެލެމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގމުގައި އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދެނީ މުދަލެއްތޯ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކަން ކަނޑައެޅުމަށް 

 އެ ފޯރުވައިދޭ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާުތން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުާޢމަލާތުގައި ޓޯަޓލް ޓްރާންސްޕޯްޓ ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިްނ  .131

ފޯރުވައިދެނީ ބައިލަންއަގްވާމީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، ޓޯަޓލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 އެ ކަސްޓަމަރުން ބޭުނންވާ ހިާސބަކަށް އުފުލައިިދނުމުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، އެހެން ޮގތަކަްށ ލިމިޓެޑްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މުދާ

 Black’s law dictionaryބަޔާންކުރަނީ ނަމަ ފްރެއިޓް ޚިުދމަތެއްކަމަށާއި، މި ގޮުތން ފްރެއިޓްގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ަފދައިން ކަމަށާއި، 

Freight. I.Goods transport by water, land or air;  

2.The compensation paid to the carrier for transporting goods.” 

އެހެން ކަމުން، ފްރެއިޓްގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެއްގަމުގެ މަގުން، ކަނޑުމަގުން ނުވަތަ ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުން  .132

ކަމަށާއި، އަދި ހަމަ އޭގެ އިތުރު މާނައެއްގެ ގޮތުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މުދާ އުފުލާ ފަރާތަށް ދައްކާ އަގަކީ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިއެވެ. ވެސް ފްރެއިޓް ކަމަ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޯވައިދެީނ  .133

ޒިންމާއަކީ މުދާ ހުރި ތަނަކުން ކަސްޓަމަރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

ބޭނުންވާ ތަނަކަށް މުދާ އުފުލައިދިނުން ކަމަށާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނަގާ އަގަކީ މި ޚިދުމަތް 

މުގެ ޚިދުމަތް( ބަދަލެއްގެ ފޯރުވައިދިނުމުގެ ) ޔައުނީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނަިއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދާ އުފުލު

ގޮތުގައި ނަގާ އަގުކަމަށާއި، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަްނނަ ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ 

 ފަރާތުން ބޭުނންވާ ހިސާބަކަށް ުމދާ އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. 

އެހެން ކަމުން މުދާ އުފުލުމުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ހަރަދު ވަކި ވަކިކޮށް އެއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ސާފެއް  .134

ނޫން ކަމަށާއި، ޓޯޓަލް ޓްރާންްސޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޯކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޕޯޓް އޮފް 

ރީސިޓް އިން ފެށިގެން ޕޯޓު އޮފް ޑިސްޗާރޖު ނުވަތަ ޕްލޭސް އޮފް ޑެލީވަރީ އާ ހަމައަްށ  ލޯޑިންގ ނުވަތަ ޕްލޭސް އޮފް

ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ކަމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ -މުދާތައް ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، އަދި މިއީ ސުން
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ޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ" މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިެމޭނ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ " ބަިއނަލްއަ 20

 ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. -ޚިދުމަތަކަށްވާތީ މިއީ ސުން

 )ވ( މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު ދެނެަގތުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން 

 އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛  .135

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި ހަރަދުތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމީ ެދ  .136

އް ނޫންކަމަށާއި، ައދި އާއްމު އުޞޫލުން ބަލާއިރު މިިނވަން ދެ ޚިދުމަތެއްވެސް ކޮމްޕޮޒިޓްކޮށް އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ބަސްވެވޭ ކަމެ

ވަކި ނުކުރެވޭނެ ފަދައަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަ، އެ ޚިދުމަތައް ަބލަްނޖެހޭނީ އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންްޓ އޮފް ވިއު އިން ބަލާއިރު ެއީއ 

 ގައި ކަމަށާއި، ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއް ކަމު

ކަމަށާއި،   މި ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާުތން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯކުކޮށްދެީނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް .137

ނުވަތަ މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތުެގ މުދާ ހުރި ތަނަކުން އެ  ”aim“މި މުޢާމަލާތުން ކަސްޓަމަރުން ާހސިލްކުރަން ބޭނުންވާ 

ންވާ މަންޒިލަަކށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަްތ ފަރާތުން ބޭނު

ފޯރުވައިދިނުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ކުރާ ހަރަދުތަކުގައި ހިމެނޭ ޕައިރެސީ ރިސްކް ސާރޗަރޖާއި، ޝިޕް ސެކިއުރިީޓ 

ކަސްމަރުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްޞަދު ސަރޗަރޖު އަދި ޕޯޓު ކޮންޖެސްޝަން ޗަރޖުތަކަކީ 

" ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކަމަށް meansހާސިލްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ) އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުކޮށުމުގެ ގޮތުން( "

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަތާރުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

ރުފަތުރުގެ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ހަރަދުތަެކއް ކަމަށާއި، އަދި މިީއ މިއީ އެ ހަރަދުތަކާ ނުލައި ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތު .138

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަކިން ޯޓޓަލް ޓްރާންސްޯޕޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިްނ 

ޓެއިނަރ އިންސްޕްކްޝަން ފަދަ ޚިދުމަްތތަްއ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަން އަްނނަ ަކސްޓަމަރުނަށް ޝިޕް ސެކިއުރެޓީ އަދި ކޮން

ލިބިދެވޭނީ ހަމައެަކނި، ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަްތ ލިބިގަތުމަްށ އެ ފަރާތުްނ އެދޭ ހާލަތުގައިކަމަށާިއ، 

ޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިެގްނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަކިން މިއިން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މު

 ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުަޝންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ޚިދުމަތްަތކެއް ނޫންކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާަފރާތުން އިން އެންސިރަލީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ދީ ފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ކަމަށް މީރާއިްނ  .139

ނާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ބު

ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތް )ޕްރިންސިޕަލް ސަޕްލައި( ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން، އިތުރު ޚަރަދުތެއް ޮގތުގައި ނުވަތަ ބަިއނަލްއަޤްވާީމ 
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ތް ކަސްޓަމަރުނަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއް ފޯރުވައިދިުނމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަ

ހިމެނޭ ކަންކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އެ ހަރަދުތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރެވެންވާނީ ޕްރިންސިޕަލް ޚަރަދަށް ޖީ.އެސް.ޓީ 

މި ހާލަތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ) (same tax treatment as principal supplyހިސާބު ކުރެވޭ ބީދައިންކަމަށާއި، 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ފަދައިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ 

 ވާ ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި، ހިނގާ އެހެނިހެން ހަރަުދތަކަކީ ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ވެގެން

އެހެނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏަކުން މޮބައިލް ޓެލެފޯން ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ނަގައި ފައިސާގެ  .140

ްނ އިތުރުން، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭުނންކުރާ މެތަޑަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ަނގާ އެސް،ޕީ.އެޗް.ސީ އަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންުފނި 

ފޯރުވައިދޭ ޕްރިންސިޕަލް ސަޕްލައިއާ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭ ހިނދު އަދި އެައށް ވަކި ޓެްކސް ރޭޓެއް ކަނޑަނޭޅޭނެ 

ފަދައިން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދުތރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާުތން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަްއ 

ރު ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެއަށް ވަކި ޓެކްސް ރޭޓަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވިގެން ނުވާނެ ވަކިވަކިކޮށް އިތު

 ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މި ދެ މުޢާަމލާތުގައި ވެސް ހިމެނެނީ ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ކަމަށާއި، 

ވީ.އޭ.ޓީ އިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ހަމަ އެ ފަދައިން، ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ކުންފުނިން ފޯރުކޮްށދެމުން ދިޔަ  .141

އިންޝުއަރެންސް ސަޕްލައި އާއި އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިނުވާ ކާޑް ެރޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތަށް އިކޮޮނމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިުއ 

ޚިދުމަތަކީ އިން ބަލާއިރު އެއީ ސިންގަލް ސަޕްލައި އެއް ކަމުގައިވެ އެ މުޢާމަލާތް ބައިބައިނުކުރެވި، ކާޑް ރެޖސްޓްރޭޝަން 

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތެކޭ އެއްފަދައިން ވީ.އޭ.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ފަދައިްނ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވެސް 

މްޓް ސަޕްލައިއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ިހނގައިފައިވާ ހަރަދު ކަމުން، މުޅި މުާޢމަލާތް ޖީ.އެސް.ޓީ ިއްނ ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒެ

 އިސްތިސްނާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އިސްތިސްނާވާނެޖެހޭ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. 

 -އަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ރޭޓު ކަނޑއެޅުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: Separately identifiable priceމ( (

މުދަލެއް ވިއްކާއިރު ނުވަތަ ޚިުދމަތެއްދޭއިރު  އެ މުދަލުގެ ުނަވތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެދުމުގައި ިހމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަމަށް  .142

ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަިދ  ހިނގާ ހަރަދު އެނގެން އޮތުމަކީ އެކަންކަމަކީ މުދާ ވިއްކުމާ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ

އެ ގޮތަށް މީރާއިން އަމަލުކުރާނަމަ އެ ކުރެވޭ ކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ މުޢާމަލާތް އޮޅުވައިލައި، މުޅިން އެހެން 

ގައި ވެސް، މުޢާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގން ކަމަށް ޫނނީ ނުާވނެކަމަާށއި، އެވްރީތިން އެވްރީވެއަރ މައްސަލައި

އިންވޮއިސްތަކުގައި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ އެއަށް ބިނާކޮށް މުޢާމަލާތުެގ އަސްލު ދެނެގަނެވިދާެނ 
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ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން 

 އިން އަންނަނިވި ަފދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން؛  ކޮމިއުނިޓީސް

" the fact highlighted in the eighth question, that a separate price for the alleged financial 

service is identified as such in the contract document and itemized separately in the invoices 

issused to customers is not of itself decisive. According to the case law of the fact that a 

single price is invoiced, or that separate prices were contractually stipulated, has no decisive 

significance for the purpose of determining wherther it is necessary to find there are two or 

more distant and independent transactions or only a single economic transaction.”   

ވަކި ވަކި  އެހެންކަމުން، މީރާއިން ދެކޭ ފަދައިން، މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިްނ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި .143

ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު އިންވޮިއސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ ަހމަ އެކަނި އެ ކަމުގެ މައްޗަށް ިބާނކޮށް، ޓެކްސް އެންގޭެނ 

ސަބަބެއް ނޫންކަަމށާއި، މިއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮަތކީ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުްނ މުޢާމަލާތެއްގެ އަްސުލ 

އަށް   ecnomic realityިއ، އަދި މި ފަަދއިން މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު ދެނެަގތުމުގައި އެ މުޢާމަލާތުގެ ދެނެގަތުންކަމަށާ

ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، މުދަލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ަފރާތަށް ފޯރުވައިދިނީ ޮކްނ 

ން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި ިއކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު އިން ބަލާއިރު އެއީ ސިންގަލް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްތޯ ދެެނގަންނަ

 ސަޕްލައި އެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ބައިބައިކުރެވިގެން ުނާވނެކަމަށާއި، 

އިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށ މި ކަމަށް ބާރުލިބިެގންދާ އިތުރު ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފަ .144

އެޚިދުމަތްތަކަށް މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހޯދުމަށް އައިސްފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ކުރާ އިންވޮއިސްތަކަްށ 

އި ހިނާގ ރިއާޔަތް ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީވެ، އެ އިންވޮއިސްތަކުގައި ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ

ވަކިވަކި ހަރަދު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވާ ނަމަ އެއިންވޮއިސްއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރިނަމަ 

މީރާއިން ބަޔާންކުރާނީ އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދެނީ ޖީ.އެސް،ޓީ އިން އިސްތިސްނާ ޮކށްފައިވާ ބައިަނލްއަޤްވާީމ 

ގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟. އަދި އެގޮތަށް އިންވޮއިސް އޮތް ނަމަ މީރާއިން އެ އިންވޮއިސްފަޅިފަޅިކޮށް ބައިބައި ދަތުރު ފަތުރު

 ކުރާނެހެއްޔެވެ؟. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެތޯ ުބނެ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާ ފައިވެއެވެ. 

ން އެ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް ކަމަށާއި، އިންވޮއިސްގައި ހަރަދުތައް ވަކިން އެނގެްނ އަދި މިކަމުގައި އޮތް ހަޤީގަތަކީ އެކަ .145

ހުރި ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްކޮށ ހުރި ނަމަވެސް އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު އިން ބަލާއިރު ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން 
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އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރެވެންޖެހޭީނ މި ފަދަ މުޢާމަލާްތތަާކ ފޯރުވައިދެނީ ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަުމން ީޖ.

ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، އަދި މިއީ ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއް ކަމުގައި ބުނެ 

ނުވާ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން އެއްވެސް ރައްދެއް ދީފައި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

 )ފ( ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުޭވ  

އިސްތިއުނާފު ފޯމްގައި ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  .146

ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މީރާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ ުމދަލާ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، އަދި ކޮްމޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ވިޔަފާރީގެ އާއްމު

އޭގެ ޒާތުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ވަކިވަކިން ވިއްކުމަކީ އާއްމު އުސޫލުން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަްށ 

  އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.

އަދި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މަްއސަލައަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިަލރީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެްނ  .147

އުފެދިފައިވާ ހުސޫމާތެއް ކަމަށާއި، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ވަކި ވަކި ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތަކަށް 

މުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާިއ، އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުެގ އިތުރު ސަޕޯޓެއް ދިނު

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވާނީ ލިޓަރަލް އިންޓަރްޕރިޓޭޝަން ކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން އެންސިލަރީ  37

ަވނަ  6، އަދި 5، 4މަށް މީރާއިން ބުެނފައިވާ ަކމަށްވީ ނަމަވެސް، މި ބަޔާނުެގ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެޭހ ކަ

ނުކުތާގައި ތަޕްސީލުކޮށްދީފައިާވނެ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފުކުާރފަރާތުން ޕޯރުވައިދެނީ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ 

ކުން ކަސްޓަމަރުްނ ބޭނުންވާ ތަނަކަށް މުާދ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކީ މުދާ ހުރި ތަނަ

އުފުލައިދިނުން ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް އޮންަނ 

ގަންަނ އިުރ އުސޫލު ކަމުގައިވާ އޮބްޖެކްޓިވްޮކސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުެގ ނަޒަރުން ިލބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެ

އިސްތިއުނާފކުރާފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އންނަ ކަސްޓަމަރުން ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ހިސާބަަކްށ 

މުދާ އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމީ ސާފުވާން އޮތް ހަގީގަތް ކަމަާށއި، އެހެންކަމުން މީރާއިން މި މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ 

އި ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ކަމަށާއި މި މުޢާމަލާތަކީ ގޮތެއްގަ

ވެސް ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ނުގުޅޭ މިނިވަން ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ކަނޑައެޅޭ ހިސާބުން 

 ންވީ ރޭޓޫ ކަނޑައެޅިގެން ދާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވެ

mailto:info@tat.gov.mv
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މުދަލަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބިނާވެފައިވަނީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޒާތަށް ކަމަށްވާީތ  .148

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީަފއިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ވެސް، އިސް 

ދެނެގަތުމަށްފަހު މެނުވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވޭ ރޭޓު ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މީރާއިން 

، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ ހުށައަޅައިފައިވާ ޖަވާބު ފޯމްގައި މި ސުވާލަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖަވާބު ދީފައި ނުވާކަމަށާއި

ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ިއސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކަށް ނުވާކަމަށް މީރާއިން 

ްށ ދެކޭ ސަބަބެއްވެސް އަދި އެފަދައިން ދެކޭ ނަމަ ދެކޭ ސަބަބެއް ވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ދަފްޢު އަކީ މިއީ ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އެއް ކަމުން،  .149

އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ފޯރުޮކށްދީފައިވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ މުޢާމަލާްތތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އިން 

އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި މިނިވަން ދިމިގްރާތީ އެހެން  އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށާއި، މި ދަފްޢު

ނިޒާމުތަކުގައި މި ފަދަ ޚުޞޫމާތާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސާބިތުކޮށްީދފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން 

ރާއިން ދެކޭ ނަމަ އެފަދައިން ދެކޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެެވން ކަމުން، މިއީ ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ނޫންކަމަށް މީ

ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫންކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާީރވުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ހައްަޤށް ހުަރސް އެޅިގެންދާކަމަށް 

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

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

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

  -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅި:

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުަށހަޅާފައިމިވާ މައްސަލައަކީ މީރާގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .150

ރ ) ފަސް ލައްކަ 571,870 އޮޑިޓުން ނިންމި ިނންމުމަށް އިުއތިރާޒުކޮށް، އިތުރަށް ދައްކަންެޖޭހކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަކީ އެފަރާތު ހަތްދިހަ އެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ(

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  46   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން އާ ގުޅިގެން މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާގެ 

 ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަުޅ ނިންމުމަށް ބަދަލު ެގންނަްނ ނުެޖހޭ ކަމަށް ިނންމުމާ ގުޅިގެން، ީމރާއިގެ އޮބްޖެކްޝަނުން

 މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ  ށް ބަޔާންކޮށް ނިންމުމެއް ނޫންކަމަ

ވަނަ މާއްދާގައި "ކޮމިޝަނަރ  35)ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގެ R-45/2013 ގަވާއިދު ަނންބަރު ، މީގެ އިތުރުން .151

ވަނަ މާއްާދެގ  42ނިންމުމަކާމެދު، ނުވަތަ މީރާިއން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޤާނޫުނގެ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަްނ ނިްނމި 

ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ އެކަން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާީނ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާ ނިންމުމެްއ 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން އެ ަފރާތަކަށް 

ޯފމު މެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި  (MIRA 903)" އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ،ތެރޭގައި

)ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު.." ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "މި މާްއދާގެ 

މަތިން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ، އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކާއި، އެފަރާތުެގ ނަޒަރުގައި އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ ކޮބައިކަން 

 އަދި އެ ޢަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރަންވާެނ.." ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ގޮތެއް ިނންާމނީ އެފަރާތަކުން އިުއތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އިއުތިރާޒުކުރާ  .152

ގައި ުހަށހެޅި އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ  2020ޖަނަވަރީ  06 ކަމަށާއި، މިގޮތުްނ އެފަރާތުން 

 ތެއް ނިންމާފައި ވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ. ގައި ގޮ 2020މާރިޗު  18ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން 

 އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންަގއި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛

 104ގެ )ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދު(  )ދުމަތުގެ އަގުްނ ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުޚިމުދަލާއި ( R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުަމތެއް ފޯރުވައިދޭ ވަގުުތ،  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިއާޔަްތކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުްނ ފާހަގަކޮްށފައިވަނީ

ވެހިރާއްޖޭގަިއ ޚިދުމަތް ފޯރުވަިއދޭ ފަރާތްހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިަނމަ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯުރވައިދެނީ ދި އެ މުދާ ނުވަތަ

ކަމާއި އަދި ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ފޯރުވައިދެނީ ފޯރުވައިދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތަކުން ބެލެވޭނެ ގައިކަމު

 ގައި ބެލެވޭނެކަމަށާއި، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމު ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ

 ފަރާތުން މުާދ ލޯޑު ކުރަމުންދާ ޕޯޓުގައި ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެންނަމަވެސް އެ .153

 Bunkerފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ުނވުމާއެކު މި ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތެއް ޫނން ަކމާއި އަދި 

adjustment factor (fuel) ީދަތުރުފަުތރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙިދުމަތެއްކަމަށާއި،  އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްއާ ހަވާލާދިނުމަށްފަުހ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ސަޕްލަޔަރުގެ  16ގެ  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ  .154

 ކްލައިންޓުގެ އަތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ސަޕްލަޔަރުގެ ،އޭޖެންޓް ނޫންކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތަކީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޕޭމަންޓް ނެގުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް އެ ޕޭމަންޓް ރެމިޓް ކޮށްދިނުން ކަމުގައިވާީތ 

ރިޕޯޓު  ވަނަ ަނންބަރުގައި ނިންމާފައިވާ ިނންމުމަށް އިއުތިާރޒުކުރާކަމާއި އޮޑިޓް 4.1އެ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓް ފައިްނޑިންގެ 

 އެފަދައިން ރިވައިޒް ކުރުމަށް އެދޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ.  

ގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާނީ އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ރާމީ .155

ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ސަރީޙަ އިބާރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމަކީ   44ޤާނޫނުގެ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއ  " …ރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުންއެ ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކު…"

އޮންނައިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ 

މުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާިއ، ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުެގ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ިނންމާ ކޮންމެ ިނން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލށް އިސްތިުއނާފުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މާއްދާ ަދންނަ އުސޫލަކީ، ޓެކްސް  44

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ދައްކާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާ އިުއތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ިނންމާ ނިންމުމެއް

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

އިނުާވ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ

ނުކުތާތަކެއްކަމުން، މިއީ މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފަިއނުވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮްށ ހުށަހަޅާފަިއާވ 

 އިސްތިއުނާފެއްކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ުހށަހަޅާފައިާވ މީގެ އިތުރުން، މިއީ މީރާއިްނ އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިުނވާ ކަންތައްތަކެ .156

އިސްތިއުނާފެއްކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ނުކުތާތައް އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒުގައި 

ކުރާކަމަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން މީރާއިން މިކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ިންނމުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ

އަދި މި ހާލަތުގައި މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުމާއި އެފަރާތުގެ އިޢުިތރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު 

 ނިންމުމެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަން ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހެޅޭ އިޢުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ޅޭ މައްސަލަތައް ވާންވާނީ މީރާއަށް ހުށަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ .157

 TAT-CA-G/2019/031ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ިއސްތިއުނާފަކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 

 ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި )ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ވ. މީރާ( މައްސަލައަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

ހިމެނިގެންދިޔަ މީރާގެ ިނންމުަމކީ އެފަރާތުން ުހށަހެޅި އިއުތިާރޒު ބަލައިނުގަތުަމށް މީރާއިން ނިންމި ިނންމުމެކަމަށާއި، 

ޓްެގ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުުކރެވި ބަހުސްކުރެވިގެން ދިޔައީ މީރާގެ ނިންމުން އެއްފަރާތްކޮށް ސީދާ އޮޑި

މަޢުޟޫއަށްކަމަށާއި، އެފަރާތުްނ ދައްކަވަމުން ދިޔަ ނުކުތާތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އަދި ވަކިން 
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އެއް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  external auditors reportޚާއްސަކޮށް އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

މީރާގެ މައިގަނޑު ބަހުޘަކަށް ވެަފއިވަނީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުން އެ ލިޔުން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިނަަމ، 

ާވއިރު، މީރާއިން އެކަމަށް މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާެނކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މަުރޙަލާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިނު

ގޮތެއް ނިންމާނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، މީރާިއން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ 

ވަނަ ފިޤުރާގައި  26ބަހުޘްނުކުރެވޭނެކަަމށާއި، މިނުުކތާއާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގެ މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ 

ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ޮފނުވާފައިވާ ސިޓީާއއެކު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ  2021ުޖލައި  08ށްފައިވަނީ "....ބަޔާންކޮ

އިސްވެހަވާލާދީފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއްކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓަކީ މީރާގެ ނިންމުމަށް 

ނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒު ބަލަމުންދިޔައިރު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާއެއްކޮށް، ނުވަތަ އިސްތިއު

ރިޕޯޓެއްކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓާ އެ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ޝަފަވީ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް 

 އިންތިޒާމުވެފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރުމާއި ނިންމާނަމަ، އެކަން ވެގެންދާީނ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ތަރުތީބުވެަފއި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ހިލާފަށްކުރެވޭކަމެއްކަމަށާއި، މީރާގެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުާވ 

މި މައްސަލައިގައި އިސްވެ  ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ބަޙުޘްކުރެވުމަކީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އުސޫލު ނޫންކަން

ނިންމާފައިވާ ނިން ޚުސޫމާތު ުއފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު އެއް ޚުސޫމާތަކީ 

އެފަރާތުން އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ނުކުތާއެކެވެ. އެނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގައި މުޢާމަލާތުގެ އަގު 

ތުގައި ދީފައިވާ އެގޮތުްނ، މިޚުސޫމާ، އަކީ ކޮބައިކަމަށް ކަމަށާއި economic realityނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ކަ

އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  principle supplyއެއްކަމާ، މި މައްސަލައިގައި އެފަރާތުގެ  composite supplyޚިދުމަތަކީ 

މުގައި ބޭނުންކުރާ ޚަރަދު ވަކިވަކިކޮށް އެއީ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތަށް ބަލަިއ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމާ އެ ޚިދުމަތް ދިނު

 artificially splitމަލާތް ޢާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތާ މުދަލާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެވޭ މު

ފައިނުވާ އައު ުނކުތާއެއްކަމަށް މީރާއިން ނުކުރެވޭނެކަމެވެ. މިނުކުތާއަކީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށް

ފާހަގަކުރުމުން އެއަށް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ރައްދަކީ "....ޓެކުހާބެހޭ ހަބީރުންގެ ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަމާއެުކ 

ެހންނަމަވެސް، އިސްެވ އެ 33މައްސަލައިގައި ބަހުސްކުރުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮންނަ ކަމެއް ނުމެ ނޫންމެވެ." 

ޙަވާލާދީފައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މައްސަލައަށް ނަޒަރުކުރުމުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާެގ 

ނިންމުމަކަށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ތައުނުކުރާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޚަބީރުންގެ ލިޔުން ނަމަވެސް ހުށަހަޅަންވާީނ 

                                                           
 ނަންބަރުވަނަ  2.13ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ރައްދު" ގެ  2020ޑިސެންބަރު  08  33
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  49   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އިއުތިރާޒުގެ އެ މަރުޙަލާގައިކަން އެނގޭކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގެ 

ބޭނުމަކީ، އޮޑިޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަުޅ ނޫންކަން ސާފުކޮށްދީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަަމށާއި، 

ންޖެހޭ މަރުަޙލާއަކީވެސް އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށާއި، އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ގޮތެއް އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ

ނިންމުމުގައި ބުރަވާނީ މުޅިންވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ފާހަގަުކރާ ނުކުތާތަކާ ހުަށހަޅާ ހެކިތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، 

ކަންކަމަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމޭނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ިއސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ "އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން."  44ޤާނޫނުގެ 

މީރާއިން ނިންމާފައި ނުވާ ނިންމުމަކާ މެދު ބަހުޘްކުރެވި ޓްރައިބިއުނަލުްނ  ކަން ސާފުވާން އޮންނައިރު، އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި

 ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެމާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށްކުރެވޭ ކަމަކަށް ނޫނީ ނުވާނެކަމަށް މީރާއިން ުބެނފައިވެއެވެ.  

ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ީޓ  20ޖީ.އެސް.ޓީ ާޤނޫނުގެ  ނުކުތާއަކީ: ދެވަނަ .158

ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން ހުަށހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާިއ 

 ހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮުތން؛   ގުޅިގެން އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ފާ

ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ ބޭނުަމްށ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަްއތަްއ   .159

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  37ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 އަންނަނިވި ފަދައިންކަމަށާިއ، 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ބޭނުމަްށ، ބައިަނލްއަޤްާވމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެެނނީ: 20")ހ( ޤާނޫނުގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަަނކަށް؛ ނުވަތަ  (1)

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުވަތަ  (2)

 ؛ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ހުރި އެހެންތަނަކަށް (3)

 މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނެެއވެ.ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަށެވެ. 

ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުާމއި ބޭލުްނ،  ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިްނޖަރުންނަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުވަިއދިނުން، (4)

އިންސްޕެކްޝަން އަިދ ލިޔެކިޔުން  ،ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ެހްނޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުަދންކުރުން

 ނުވަތަ  ؛ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ ޙިދުމަތްތައް

 ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް."   ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރު (5)
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 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ .160

ގަވާއިދުގެ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވާ ިޚދުމަތެއްކަމާމެދު އެއީ ދެބަސްވުެމއް ނެތްކަމެއްކަމަށާއި،  ނަމަެވސް ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ޞަރީޙަ އިބާރާތުން "އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް" ބައިނަލްއަޤްާވީމ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ވީމާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން ިއސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައެޅިގެްނ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެން

 އެނގޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ޞަރީހަ ނައްސުްނ ދޭހަވާ އެއްކަމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް ހަމައެކަިނ  .161

ވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ބައިނަލްއަޤް

ހުރި ތަނަކަށް ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަްށ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެިއްނ 

ްއޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި އެެހންތަަނކަށް މުދާ ނުވަަތ ފަސިންޖަރުން އުފުލައިދިނުން ކަމަށާިއ، ބޭރުގައި ހުރި ތަނަުކން ދިވެހިރާ

އަދި ވަކި ހާއްސަކޮށް އެ މާއްދާގައި "..މީގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.." މިަފދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަުހ 

ތެރިކަން ފޯރުވަިއދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުާމއި ބޭލުން، ލޭިޝންގ، ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިްނޖަރުންނަށް އެހީ

އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުންފަދަ  ،ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީަޤތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަްށ ދުމަތްތައްޚިއެންސިލަރީ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ނުހިމެނޭކަަމށާއި، މި މާއްދާގައި ދޭ 

ތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ަވކިން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެްއތޯ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭނެތޯ ބަޔާންކޮށްފައެއް ުނވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ 

ވަނަ މާއްދާގައި  37ޚިލާފަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް ނުހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވުމުން އެއްވެްސ 

ރުގެ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށާއި، އަިދ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް ދީފިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތު

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ވަކިން ދޭ 

 ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމަށް ލާޒިމުވެގެްނ ނުދާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ. 

އިގެ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ .162

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްީދފައިވާ އެްނސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިނުވާކަން ވަީނ 

ން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކޮމެންޓް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މި އޮޑިޓާ ގުޅިގެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  އެ ފަރާތުން މުދާ ލޯޑު ކުރަމުންދާ ޕޯޓުގައި  104ބުނެފައިވަީނ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ނުވުމާއެކު މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައި

ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް  16ގެ  TR-2012/G8ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަމުގައިކަމަށާއި، އަދި  ޓެކްސް ރޫލިންގ 

 އަތުން ޕޭމަންޓް ނެގުމަްށފަުހ ހަވާލާދިނުމަށްަފހު، އެފަރާތުގެ ަމސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިިބ ސަޕްލަޔަރުގެ ކްލައިންޓުގެ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް އެ ޕޭމަންޓް ރީއެމްބަރސް ކޮށްދިނުންކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ނުަވަތ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުދަލެއް  104މީރާއިން އޮޑިޓުގައި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަާވއިދުގެ  .163

ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ވަގުތު، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވިޔަސް، އެ 

ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެްއ ފޯރުވައިދިނީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ 

ނަމަ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމާއި އެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްާވީމ ކަމުގައިވާ

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދެވިފައިާވ 

 .އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ޚިދުމަތެއްކަމާއި އަދި މިއީ ޖީ

އެޕްލައިވާނީ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖަންޓެއް  16ޕެރެގްރާފް  ގެ TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  .164

ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދައި ހާލަތުަގއިކަމާއި ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި،  އިސްތިއުނާފުކުާރ 

ބާރސް ކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ފަރާތަކީ ސަޕްލަޔަރުގެ އޭޖެންޓް ނޫންކަމާއި އެފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ޕޭމަންޓްތައް ރީއެމް

ފޯރުވައިދޭ ފަރާތައް އެ ޕޭމަންްޓ ރެމިޓް ކުރަނީ ކަމުގައި އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިާވީތއާއި އޮޑިޓް މަރުހަލާގަިއ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފް  16ގެ  TR-2012/G8ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންއެކަން ެއނގެން އޮތުމުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 

 ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެޕްލައި ނުވާނެކަމަށް ނިންމާފައިވާ ަކމަށް މީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އިސް

ވަަނ ނަްނަބރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ  9.5.21ވަނަ ަނންބަރުްނ ފެށިގެން  9.5.7އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ -ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .165

 މީރާއިްނ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛  ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މަލާތެއްެގ ޢާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިަގނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިަވީނ، ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތަކާ ުގޅިގެން އެ މު .166

“economic reality” ުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ އަކީ ޮކބައިކަން ބަަލންވާނެކަމާއި އެފަރާުތން ފޯރ“composite supply” 

އެއްކަމާ އަދި ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދާ ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން މައިގަނުޑ އެއް މުދަލެއް ނުވަަތ 

ނާފުކުރާ އަދި އިސްތިއު ށާއި،ކަމަ (principal supply)ޚިދުމަތަކީ  އެ މުޢާމަލާތުގެ މައިގަނޑު މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ އްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ މައިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތެ

ފަރާތުން އެކި އެކި ކަންކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ވަކިވަކިން ދައްކާފައިވީނަމަވެސް އެއީ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަިއ، 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  52   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ކޮށް  ”artificially split“ސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މުދަލާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ރަޖި

 ކަމަށް މިރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ. އެއިން ވަކި ރޭޓެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ

އިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާފހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮމްޮޕސިޓް ސަޕްލަ .167

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުޞޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، ކޮމްޕޮސިޓް 

 sense)ސޫލުން ކުރެވޭ ސަޕްލައިއެއްގައި އޭގެ ޒާތުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ަވކި ވަކިން ވިއްކުމަކީ އާންމު އު 

making  .ެކަމެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވ 

167.1.1. Oxford Learner’s Dictionaries ގައި   “Ancillary” މާނަކޮށްދީފައިވަނީ؛   

“ancillary )to something( providing necessary support to the main work or activities of an 

organization މިފަދައިން ކަމަށާއި،      

ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ  .168

ހުސޫމާތަކަށްވާއިރު، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެ ޚިުދމަތަކަށް އިތުރު ސަޕޯޓެއް 

 ށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ.  ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮ

އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އިސް .169

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(  20ޓީ ޤާނޫނުގެ އެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.

ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން ިއސްތިސްނާވެފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، އަދި ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ ޭބނުމަށް ބައިނަލްައޤްވާމީ 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ވަ 37ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ނުހިމެނޭކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެެވ.  4ގެ 

ޤާނޫނެއް ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އަމަލުކުރަންވާީނ ެއބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުެގ  .170

ވަނަ މާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  37 ގަވާއިދުގެ މަތިންނެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ

އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް މީރާއިން ވާނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މީރާއިން އެފަދައިން ނިންމުްނ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

މާނައިގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ސަރވިސް ނުހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށާިއ، ނިންމުްނ 

 އިންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ނިންމާފައިވާނީ ޤާޫނނާއި ގާވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ތަރަހައިގެ ތެރެ

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  9.5.25ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  9.5.22އިސްތިއުާނފު ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ؛  .171

 ތީރީގަިއވާ ކަންތައް ފާހަގަކުރާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

( 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އި .172

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރަީނ އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް، އޭގެޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ގޮތުގައިދެވޭ ޙާލަތުގައި އެއީ 

 އެނގޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮންކަންތައް ށްކަން ސާފުކޮ

 4/2011 ސާފެއްނުާވކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި، ޤާޫނނު ނަންބަރު ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބުެނފައިވާ ބުނުމެއްކަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި،  3)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ނުވަތަ ޖުމްަލއިން ދޭހަވާ ޢާންމު މާަނ ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް

އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަހެއް ނުަވަތ 

ހަވާ މާނަ އެއަށްވުެރ އިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޭެގން ވަކި މާނައެއް ދޭހަވާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ދޭ

ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އޭގައި ނުިހމެނޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގަިއ ހިެމނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ަރނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަަމްށ 

 ބަލަންވާނެކަމުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވެއެވެ.

ނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަރަށް ސަރީޙަ އިބާރާތުން ބައި 37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .173

" މިފަދައިްނ މީގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެްއ ުނހިމެނެއެވެ....ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަްނތައްތައް ިކޔައިދިނުމަށްފަހު "...

ފޯރުވައިދިނުން،  ( ަވނަ ަނންބަރުގައި  "ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންަނށް އެހީެތރިކަނ4ްބަޔާންކުރުމަށްފަހު )

 ،ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭިޝންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޯޑރިންގ، ގުދަންކުރުން

 " މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެންސިލަރީ ޙިދުމަތްތައްއިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުންފަދަ 

ވީމާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ނުހިމެނޭކަންަސރީޙަ އިބާރާތުން އެނގެން  .174

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމން އިސްތިސްނާ ވެގެންާވ  20އެބައޮތެވެ. އަދި މިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

އެނގޭ ކަަމށާއި، އެހެންކަމުްނ، ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން މީރާއިން ޚިދުމަތެއް ނޫންކަން 

 އެންގި އެންގުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ، އިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރުއެހެންނަމަވެސް، އޮޑިޓް މަރުހަާލގައި ކަންހިނގާފަ .175

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  37އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ކަމެއްކަމުން، އެފަރާތުްނ ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ފަދައިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ

mailto:info@tat.gov.mv
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ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް 

ކޮމެންޓްގައި އެފަރާތުން އަންނަނިވި ރިޕޯޓު އެފަރާތުގެ ކޮމެންޓްއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮށްފައިވާ 

 ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާިއ، 

176. “Reference to GST Regulation Section 104)a( Goods and services are deemed to be 

supplied in the Maldives if the supplier is in the Maldives at the time that the goods 

and services are supplied and the services or part of such services are physically 

performed in the Maldives by a person who is in the Maldives at the time the services 

are performed. In this case the ancillary services provided at port of loading is not a 

service provided in the Maldives and are out of scope of GST.  

177. Reference to Tax ruling TR-2012/G8 Section 16. Where an agent who is a registered 

person charges its principal to recover expenditure in the nature of a disbursement 

incurred by the agent on behalf of the principal, the agent shall not charge GST on 

that amount if the agent is not legally liable to make payment for the supply…” 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އީމެއިލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިުރ، އޮޑިޓް މަރުހަލާގަިއ  .178

އެފަރާތުން ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ އެަފރާތުން އަދާކޮށްފައިވަނީ އެޖެންޓެްއގެ ރޯލުކަމަށާއި، މީރާއިން ނެރެަފއިވާ ރޫލިންގ ނަްނބަުރ 

TR-2012/G8  ެޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ  16ގ

ގުޅިގެން އެ އޭޖެންޓަކު ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް، އެ މުޢާމަލާތުގެ އަުގ 

ޖެންޓުކަމުގައި ނުާވނަމަ، އެގޮތުން އަނބުރާ ހޯދާ އަަދދުން އެޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޒިންާމވާންޖެހެނީ އޭ

ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި މި ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި މި މުޢާމަލާތުގައި 

ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިފަަދއިން ބަޔާންކުރުމުންވެްސ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ރޯލަކީ އޭޖެންޓެއްގެ ރޯލުކަމަށާއި،

އެނގިގެންދަނީ އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމަްށ 

 37ރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިއުތިރާފުންވެސް އެނގިގެންދާއިރު، މިފަދައިން ދޭ އެންސިލަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބައިނަލްައޤުވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުިހމެނޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، 

ލައިއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮްށ މި އެހެންކަމުން މި ނުކުތާއާ ހަވާލާދީ ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ކޮމްޕިޒިޓް ސަޕް  .179

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އިސްތިސްނާ 

mailto:info@tat.gov.mv
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 ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް ބަލަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި އެ 

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހެިދފައިވާ ގަާވއިދަށްކަމަށްވާތީ ހުސޫމާުތ އުފެިދފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ 

 ޚިދުމަތެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިަވީނ  13ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  8އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ  .180

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުޮކށްދީފައިވަނީ ބަިއނަލްއަޤުވާމީ ަދުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

ދާ ހުރި ތަނަކުން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް މުދާ އުފުލައިދިނުންކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ޒިންމާއަކީ މު

ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުަމށް އޮންަނ އުސޫލު ކަމުގައިވާ އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ 

ކަން ދެނެގަންނަ އިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަްނަނ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައި

ކަސްޓަމުރުން ހޯދަން އެދޭ ޚިދުަމތަކީ އެ ފަރާތުްނ ބޭުނންވާ ހިާސބަކަށް މުދާ އުުފލައިދިނުމުގެ ޚިުދމަތްކަމީ ސާފުވާން އޮްތ 

 ހަޤީޤަތް ކަމަށް މީރާއިން ބުެނފަިއވެއެވެ. 

ޔާނުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުަހލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާީނ އެހެންނަމަވެސް،މި ބަ .181

އެފަރާތުން މި މުޢާމަލާތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ދަޢުރަކީ އެޖެންޓެއްގެ ދަޢުރުކަމަށާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ންޑް ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ޮއންނަ އުސޫލު ކަމުގައިވާ ފަދައިން ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެ

އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނައިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

ސައްކަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މީރާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ދެފަހަުރ އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ޙިދުމަްތ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މަ

ދެގޮތަށެވެ. އެގޮުތން އޮޑިޓް އަިދ އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަލާގައި ިމ މުޢާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޯފރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެްއ 

 އެޖެންޓުގެ ދައުރުކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ނޫންކަމަށާއި އަދި މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރަކީ

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޕްރިންސިޕަލުގެ ބަދަލުގައި ކަމަްށ ބަޔާންުކރުމަށްފަހު އިސްތިއުނާފު މަުރހަލާގައި މި ޚިދުމަތަީކ 

ަނލްއަޤުވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފަިއވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި އެފަރާތުްނ ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތަކީ ބައި

ޚިދުމަތްކަމާއި އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުެގ 

ތިއުނާފުކުރާ ބައެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުުމން މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެ ދަޢުރަކީ ކޮބައިކަްނ ޚުދު އިސް

 ފަރާތަށްވެސް ސާފެއް ނޫވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ފުރަތަމަ ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ  .182

އިއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަެނއްކައްޗާ ނުގުޅޭ މިނިވަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުޮކށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ސިންގަލް ސަޕްލަ
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ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި މި ހުސޫމާތުގައި ޖަވާބު ހޯދުންޖެހޭ ސުވާލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ބުނެފައިވެއެެވ. ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެްނސިލަރީ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ކަމަށް މީރާއިން 

އަދި އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްކަމަށް އެފަރާތުންވެސް އިއުތިރާޒުނުކުރާއިރު، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ   .183

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، 4ވަނަ މާއްދާގެ ) 37

 ،، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭިޝންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޯޑރިންގ، ގުދަންކުރުންޕެކިންގ

ކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ދުމަތްތަޚިއިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ 

ށްފައިވުމުން ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ

 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ 

 

 ރައުޔު  އިއްތިފާޤްވި 

 ރައުޔު  އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ) މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސޮލިއުޝަންސް ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް  އިސްތިއުނާފުކޮށް  މައްސަލަ  މި 

 ރެވެނިއު އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ރައްދުގައި  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ،ނުކުތާތަކަށާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ގެ ( ފަރާތް

 ދައްކާފައިވާ  ،ނުކުތާތަކަށާއި ކޮށްފައިވާ ފާހަގަ  ފަރާތުން  ގެ ( ފަރާތް  ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފު  ނުވަތަ  މީރާ ) އޮތޯރިޓީ 

 ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ،ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

ވަީނ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ( ހިސާބުކޮށްފައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ؛ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  .1

ގެ ނިޔަލަްށ  2018ފެބްރުވަީރ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށްަކން ބެލުަމށް، 

-AR  ނަންބަރުމީރާެގ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރުމަށްފަހު،

LBD/GST/2019/111 ްދި އެ މުއްދަތަށް ޓެކުހުގެ )ޖީ.އެސް.ީޓ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަ ޓެކްސް  ސާރވިސަސްގުޑްސް އެންޑ

ނަންބަރު ރިފަރެންސް  ގައި  2019ޑިސެންބަރު  22ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު ދައްކަންޖެހޭކަން އަންގައި 

1021055/NOTA-GGST/LBD/2019/04  ްއިސްތިއުނާފުކުރާ  ،ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށްނޯޓިސް އޮފ

 ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ.
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 ރުފިޔާ(ދިވެހި )ފަސްލަްއކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ   870.00 ,571 ވާއޮޑިޓުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައި .2

 އިއުތިރާޒު މީރާއަށްގައި  2019ޑިސެންބަރު  22އަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫްނކަމަށް ދެކި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން 

ވަނީ  އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން، އޮޑިޓްގައި އަަދދު ކަނޑައަޅާފައިއިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

-220ނަންބަރުގައި   2020މާރިޗް  18އި ގަވާއިުދަތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމަްށ ނިންމައި، ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާ

OA/2019/03  ުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ރިޕޯޓު އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއުއ  

ރިޕޯޓުގައިވާ އޮބްޖެްކަޝން ރިވިއު    OA/2019/03-220އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު  ؛ދެވަނަ ކަމަކީ .3

ވަނަ މާއްދާގެ ަދުށން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  44ަޓކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

ނަލްގައި ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު 2020 ޓުއޮގަސް 25އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން 

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.

ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ  އިއުތިރާޒާއިއަދި އެ އިއުތިރާޒާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ؛ތިންވަނަ ކަމަކީ .4

 ޚޫޞޫމާތު ނިންމުމާއި ޓްރައިބިއުނަަލށް ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯަމށް ބެލުމުން އެނގޭޮގތުގައި، ިމ މައްސަލާގެ 

 އެހެން ބައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ފައިވާ ދީއުފެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން  )ހަޔެއްއިން ސައްތަ( 6އެ ޚިދުމަތްތަކުން % ،ނިންމައިޚިދުމަތްތަކަކީ އެންސިލަރީ ސާރވިސްކަމަށް 

 މުާމއި ގުޅިގެންނެވެ. ޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ނިން

ނޫންކަމަށާއި،  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވަނީ މީރާއިން ިނންމާަފއިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ިނންމުމެއް .5

ަވަނ  20 34އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭނެކަަމށް ީމރާއިން ނިންމާފައިވަީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. 37 35)ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެގެ މާއްދާ 

އަށް ޖެކަމަށާއި ދިވެހިރާއް ވަނީ އެ ފަރާތަކީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތެއް އިފަރާތުން ބުނެފަ

ޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭކަަމށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުާރ މްމުދާ އި

ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި  ޚިދުމަތާއި  ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ

އޭގެ ޒާތުގަިއ  ،ކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ބައެއް ކަންކަން އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ގަފާހަ

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   34
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( R/2011- 43ގަވާއިދު ނަންބަރު   35
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 އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން މީރާއިން އަންގާފައި ވާކަމަށް އެފަރާތުން ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި

 .  36ބުނެއެވެ 

 ރުގެ)ދ( ގައި ބަިއނަލްައޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުގެ  ވަަނ މާއްދާ 20ރައްދުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .6

ވަނަ  37ވާކަމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއް

ފަތުރުގެ ބާރާތުން "އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް" ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުޢިވަނަ ނަންބަރުގައި ޞަރީޙަ  4ގެ )ހ( ގެ  މާއްދާ

ނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވެގެންާވ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށް 

ވަީނ  އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ނިންމާފައި  ވާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންފޯރުކޮށްދީފައި އި،ނިންމަ

  37ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކަމަށެވެ.

)ދ( ގައި  ގެ ވަނަ މާއްދާ 20މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .7

ކަމަށްވާ  މަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއްދުޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ  37ދުމަތާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ އެހެން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީއެސްޓީ ގަވާއިދުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  6ފަދަ ެއންސިލަރީ ޙިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ޚިދުމަތްތަކަށް % ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވ4ާގެ )ހ( ގެ ) މާއްދާ

ނިންމުމުންނެވެ. އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން  )ހަޔެއް އިންސައްތަ(

ވަަނ  37ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން ަދއްކާ  ޚިދުމަތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަްނޖެހޭނެ

)ދ( ގެ ބޭނުމަށް،  ގެ ވަނަ މާއްދާ 20ވަނަ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  37މާއްދާއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ތެރޭގައި ބެލެވޭެނ ފަތުރުެގ ޚިދުމަތް މާނަކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަފތުރުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު

 ކަންކަމާއި ނުބެލެވޭނެކަންަކން ަބޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.

ޚިދުމަްތދޭ ފަރާތެކަން އެފަރާތުްނ  ރުގެފަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެަފއިވާ ފަދައިން އެފަރާތަކީ ބަިއނަްލއަޤްއާމީ ދަތުރު .8

އެނގެއެވެ. އެފަާރތުންދޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ  ލިޔެކިއުންތަކަްށ ބެލުމުންހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ދައްކާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން  ،ޕޯޓްކުރުމާއިމްއި މުދާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެހެން ބައެްއ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުުރ ފަތުރުގެ . އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުންދޭ 38ހިމެނެއެވެ

                                                           
 ވަނަ ޞަފުޙާ  4އަދި   3އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ  36
ވަނަ ޞަފުޙާ 2އަދި  1ފޯމުގެ  ހުށަހަޅާ ޖަވާބު  -5   
 ވަނަ ޞަފުޙާ 10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ   38
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އެރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސް އަދި  39އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި  މީރާގެތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ދީފައިވާކަން ތަކުގެ ޚިދުމަތް

ފައިވާ ބަޔާންތަްއ ޗާޖްލިސްޓް ބެލުމުން ެއނގެއެވެ. އަދި  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާިއ ުހށަހަޅާ

  40އި ނުވާ ކަން އިނގެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިން ކަމާމެދު އިންކާރުކޮށްފަ ޚިދުމަތްއެ ފަރާތުން އެނސިލަީރ ބެލުމުން 

 ވަީނ ވަނަ މާއްދާގައި  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ކަމަކީ؛ ހަތަރުވަނަ  .9

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން މި  ؛" ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު )ހ( އިން ފެށިގެން )ގ( ގެ 

 އްދާ ގެ )ދ( ގައިވަނީ ވަނަ މާ 20ނިޔަލަށް އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ލިސްޓެއް އޮވެއެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 

 މިފަދައިންނެވެ.  " ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތްތައް " 

ވަަނ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައި ޞަރީޙަ ނައްޞު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދުތރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ  37.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެކަން އެނގެއެވެ. އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިން ޖީ

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައި ވަނީ "  37ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( މާނަކުރާ މާއްދާއެއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  20ޤާނޫނުގެ 

  :ހިމެނެނީވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގެ ބޭނުމަްށ، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެތރޭގައި  20ޤާނޫނުގެ 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަަނކަށް؛ ނުވަތަ (1)

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުވަތަ  (2)

  ؛ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ހުރި އެހެން ތަނަކަށް (3)

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނެެއވެ. 

 ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، (4)

 ގުދަންކުރުން، އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުންލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެްނޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، 

 ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ 

 " މިަފދައިންނެވެ.  .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ެދވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް (5)

ަދށުން ބަިއަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުަމތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުްނ  ގެ )ދ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 20ޤާނޫނުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ  .10

ަވނަ ނަްނބަރުގައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ  5އަދި  4ގެ   )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ  37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ،އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާއިރު

ތަކެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެ ގަވާއިދުގެ ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތްޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި  ތުރުގެބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަ

                                                           
 ގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން   4.1ގެ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން   39
 ވަނަ ޞަފުޙާ 7އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ުފރަތަމަ ބަާޔނުގެ   40
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

69 ގެ  60   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 20ނުގެ ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ޚިދުމަތެއްދީފިނަމަ ީޖ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ 5އަދި  4ގެ )ހ( ގެ  މާއްދާ 37

 ވާ އިސްތިސްނާގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާެނކަން އެނގެއެވެ.  ގައިގެ )ދ(  ވަނަ މާއްދާ

ކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ވިއްދިވެހިރާއްޖޭގައި  .11

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވާނެކަމަްށ  12ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ެއ މާއް 16އަދި  15ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ގެ ޒާތަށްކަމަށްވާީތ، މި މައްސަލާގައިވެސް މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެޭގ ރޭްޓ ބިނާވެފައިވަީނ މުދަލެއް ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް

 ކަމެއްކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފުކުރާމުތް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންކޮށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަޤީޤަރުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯ

  41ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުްނ މައިގަނޑު ދެކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލަންޖެޭހނެކަމަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ؛ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަކުރެވޭ ކަމަކީ .12

ފޯރުކޮށްދިނީ ކޮން މުދަލެްއތޯ ނުވަތަ ޮކން ޚިދުމަތެއްތޯ ެދނެަގންނަންޖެހެއެވެ. ނުވަތަ  އެފަރާތުން ުބނެފަިއވަނީބުނާުބނުމެވެ. 

ތަކުގައި ޢު ފައިވާ މުޖުތަމައަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. ތަހުޒީބުވެ Economic Realityމަލާތުގެ އަސްލު ޢާއެ މު

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ބޭނުަމށް މުަދލާއި ޚިދުމަތް ކެޓަގަރައިޒު ކުރުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ދެ ކެޓަގީއެއް އޮންނަކަމަށް ބުނެއެވެ. 

ާދ އަދި އޭގެ ޒާތުގައި ެއއްކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ މު  (mixed supply) އެއީ މަސްހުނި ކުރެވިފައިވާ މުާދ ނުވަތަ ޚިދުމަތް

  42އެވެ. (composite supply)ނުވަތަ  ޚިދުމަތް

ދުމަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކިން ފޯރުވައިދޭ ޚިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ މަސްހުނިކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ  .13

ދުމަތުގެ އަސްލަށާއި ޒާތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އައު މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް އެއްކޮށްގެން، އެ މުދަލާއި ޚިމުދަލާއި 

ދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހެީނ ޚިދުމަތެކަމާއި، މި ފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މާކެޓްކޮށްގެން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚި

ކޮމްޮޕޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ގެ މަތިންކަމަށާިއ، އަދި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލު 50ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

މުދަލާއި  ވިޔަފާރީގެ އާންމު ުއސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްޮކށް ފޯރުވައިދޭ ،ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެުކލެވިފައިވާ

ވެސް އެއް މުދަލެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެޚިދުމަތެވެ. ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚި

  43ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. (principal supply)ދުމަތް ޚިމަލާތުގެ މައިގަނޑު މުދާ ނުވަތަ ޢާދުމަތަކީ އެ މު ޚިކޮންމެވެސް އެއް 

                                                           
 ވަނަ ޞަފުހާ  6އަދި  5އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   41
 ވަނަ ޞަފުހާ  6އަދި  5އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   42
 ވަނަ ޞަފުހާ 6އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   43
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ޤާނޫުނތަކާއި ޕޮސިޓް ސަޕްލައިއާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ނިުއޒިލޭންޑް އަދި ޔޫރަޕްގެ ބައެއްޤަމުތަކުގެ މްމީގެ އިތުރުން ކޮ

 ވާކަމަށެވެ.  މައްސަލަތަކުގެ ޢަލީގައި އެޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަޔާންކޮްށދީފައި

އެފަރާތުްނ  ކަ ތަކަށާއިއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ދެ ބާވަތުގެ ސަޕްލައިއަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަ .14

ކޮށްދީފައިވާ ރުެބލުމުން ެއފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެަފރާތުން ފޯ ކަށްތަހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯާމއި އަދި ބަޔާން

 ގެ ގޮތުގައެވެ. composite supplyޚިދުމަތް ކެޓަގަރައިޒް ކުރެވެނީ 

ޓެކްސް  ގަނެ،ސަޕްލައިގެ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ބަލައި ޕޮސިޓްމްކޮ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަކުރެވޭ ކަމަކީ؛ .15

ުބނެ، މި ޓްރައިބިއުނަުލްނ  ކަމަށް ލެއްކަމަށްސޫވެސް އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ލް ޓްރައިބިއުނަލުންއެޕީ

ކަމަްށވާ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް

މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ިންނމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  44އޮތޯރިޓީ

މަށެވެ. ޯމްލޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑުން ބަްނދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ކަންައސްލަށް ބަލައިގެ  މައްސަލައިގެނަގަންޖެހޭނީ

ކުރުމުގެ އަގު ވަކިން އެނެގްނ  މުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮސެސްރުގައި އެމަސް ބަންދުކުތަކު ވިއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސް

ކަމަށް ބަލައި އެ ޕްރޮސެސިން ޗާޖުން ޖީ.އެސް.ޓީ  މުޢާމަލާތެއްއޮތަތީ އެއީ ބަންދުކޮްށފައިވާ ަކނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި 

   45ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އި

 

ވެސް،  ތަކުގައި އި މީރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގަ .16

ން އެކަތި އަނެކެއްޗާ ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލަާވލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލު ޕޮސިޓްމްކޮ

ޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި އޭގެ ޒާތުގައި އެ ުމދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް މްއެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިުދމަތެއްކަމާށާއި، ކޮ

އަދި   ކަމެއްނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. (sense making)ވަކިވަކިން ވިއްކުމަކީ އާންމު އުސޫލުން ކުރެވޭ 

providing something) (to ancillary  އަކީ “ANCILLARY ”ހަވާލާދީ ފަޑް ލާރނަސް ޑިކްޝަނަރީއާއި އޮކްސް

organization an of activities or work main the to support necessary  ްމިފަދައިން އޮންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސ

މާއުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫ

މާތަކަށްވާއިރު، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ވަކި ޚިދުމަތެއް ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތަކަށް އިތުރު ސަޕޯޓެއް ޚުޞޫ

ކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތުރު ފަތުރާއި ގުޅިގެން އެންސިލަރީގެ ޚިދުމަތް  މަތެއްދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ިޚދު

                                                           
 މައްސަލަ   G/2017/003-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   44
 ފުހާ ވަނަ ޞަ 9އަދި  8އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   45
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ވަނަ މާއްދާގެ  20ޓީ ޤާނޫުނގެ .އެސް.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކަމަށާއި، އަދި ޖީ ކޮށްދީފައިވާފޯރު

ރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް ނުހިމެނޭކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެ( ދ)

  46.ވާކަމަށެވެ ބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިޢިވަނަ ނަންބަރުގައި ަވރަށް ސަރީޙަ  4ގެ ( ހ)ގެ  ވަނަ މާއްދާ 37ގަވާއިދުގެ 

ލިޔެކިއުންތަށް ބަލަިއ މިހާތަނަްށ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ  .17

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އަދި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮމްޕޮސިޓް ، ދިރާސާކުރުމުން އަހުރެންނަށް ފަުހމްވީ

ސަޕްލައިގެ ގޮތުގައިދޭ ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ ވިއްކާ މުަދލަކީ އެކަތި އަނެކެއްޗާއި އެކުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަަތ 

އޭގެ ވަކިވަކި ކަންކަމުން ޖީ.އެސް.ޓީ  ”artificially split“ދަލެއްކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަކިވަކިކޮށް ވިއްކާމު

ކޮށް އުޅޭކަމެއް ނޫންކަަމށެވެ. އެހެންކަމުްނ ދެން ބަލަްނޖެހޭނީ ޤާޫނނުގައި އެކަާމ  ނެގުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އާންމު ުއސޫލުން

 ވެތޯއެވެ. ކޮށްފައިގުޅިގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާން

ވަނީ މި މައްސަލައިގާ ފުރަތަމަ ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ އެފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއި .18

ޅޭ ޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަެނކެއްޗާ ނުގުޅޭ މިނިވަން ޚިދުމަތެއްތޯއެވެ. އެކަން ކަނޑައެމްޚިދުމަތަކީ ސިންގަލް ކޮ

މީރާއިްނ  47ހިސާބުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުަރންވީ ރޭޓް ކަނޑައެޅިގެން ާދނެކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ުބނެފައިވެއެވެ.

ވަީނ  މާތުގައި ޖަވާބު ހޯދަންެޖހޭ ސުވާލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިުޚޞޫބުނެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި

ކަމަށް  ާވނީ އެްނސިލަރީ ޚިދުމަތެއް ވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެއެންސިލަރީ 

( ަވނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ 4))ހ( ގެ ގެ  ަވނަ މާއްދާ 37އެފަރާތުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ 

 48އެވެ.ތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމޭނެކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަ

ޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ މްމިނުކުތާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ަބލާއިރު ކޮ .19

ވެސް ބަލައިގަނެފައިވާ  އިގެ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިޕޮސިޓް ސަޕްލަމްނޫނެވެ. ކޮ މަފްޙޫމަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ މަފުހޫމެއް

ގެ އިމޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލަ ،އުސޫލެއްކަމަށްބުނެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންާމފައިވާ

 ޓޫބަރުއޮކް 4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ،މާގުޅޭގޮތުން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސްނިންމު

ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންުމާމ  ގައިއެ މައްސަލާ ،ާވތީ ބާޠިލުކޮށްފައިޓްރައިބިއުނަލްގެ އެ ނިންމުން  49ގައި 2022

 ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. ގުޅޭގޮން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމޭނެ

                                                           
 ވަނަ ޞަފުޙާ ގެ ޚުލާޞާ 14އަދި  13މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ   46
 ވަނަ ޞަފުޙާ  23އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ   47
 ވަނަ ޞަފުޙާ  12އަދި  11ގެ އެއްވަނަ ބަޔާނުގެ   48
A/104-2020ހައިކޯޓުގެ   49 /HC ާނަންބަރު ޤަޟިއްޔ 
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އަހުރެންަންށ ނެތަތީ،  ލެއް އެގެން ސޫޤާނޫނީ އު މަލުކުރާ ވަކި ޚާއްޞަޢަޕޮސިޓް ސަޕްލައިއާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މްކޮ

ޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ މްޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ކޮ

ގެ ޚިދުމަތާއެކު ދީފައިވާ ތުރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭނީ 

 .އި ވޭތޯއެވެށް ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފަދުމަތްތަކަޚިބައެއް އެހެން 

ޖީ.އެސް.ޓީ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި މައްސަ .20

ކު ދީފައިވާ އެހެނިެހްނ އެޚިދުމަތާއެ ،އިސްތިސްނާކޮށްފައިާވ ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް ދަށުން( ދ)ަވނަ މާއްދާގެ  20 ޤާނޫނުގެ

މާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަކީ ވަކި ރުޕޯޓުކުމްއެގޮތުން މުދާ އިވާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.  ކޮށްފައިޚިދުމަތްތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީނެގުން ލާޒިމް

 ގައި ވަނީ ނަންބަރުވަނަ  4ގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާ 37ޚިދުމަތެކެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ،މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން ،ޕެކިންގ ،"ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން

 ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން، އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން 

 " ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ

  ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ 5އަދި 

 ގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް،"ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ "

ދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތަކެްއގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވޭ  ންމި އިން ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތުން ިމނިވަންކޮށް ަވކިވަކި .21

ތެރޭގައި  ތުރުގެފަ ދަތުރު ބައިަނލްއަޤްވާމީއެ މާއްދާގެ ނަްއޞައް ބަލާއިރު ގެއެވެ. ނަްއޞުންއެނޚިދުމަތްތަކެއްކަން އެމާއްދާގެ 

ކަމަކަށް ނުބެލެއެވެ.  ކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް އޮންނާނެ ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ދީފިނަމަ އެ ޚިދުތަމަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެ

ތެރޭގަިއ ަވނަ ނަްނބަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ  4ގެ )ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާ 37އެގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ،ބަލާއިރުވެސް ..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށްންފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްކުރު ލިޔެކިއުން ތައްޔާރު"... 

 އެއިން ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ދީފައިވާނަމަ އެ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަން އެނގެއެވެ.

ފަުތރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން  ކުރާ ފަރާތުން ދީފަިއވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުއިސްވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފު

 4ގެ ( ހ)ގެ  ވަނަ މާއްދާ 37އިރު ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ކަށް ނަޒަރުކުރާތަތްމަލާޢާއެހެން ބައެއް ޚިދުމަްތަތކުގެ މުދީފައިވާ 

އަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގެއެވެ.  150އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އެޕެންޑިކްސްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދީފައިވާކަން 

ވާއިރު ބައެއް  ފައިނަގާ)ހައެއް އިންސައްތަ( ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ  6% އެގޮތުން ބައެއް އިންވޮއިސްތަކުގައި ޑެލިވަރީ އޯޑައަކަށް

                                                           
  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކްސެލް ޝީޓުގެ ގޮތުގައިއެވެ.އަކީ  1އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެޕެންޑިކްސް  50
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ރާ ފަރާތުން ގިންތި ކޮށްފައިވާަކްނ އިންވޮއިސް ގައި ޑެލިވަރީ އޯޑަރ އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކު

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ޕޮސިޓް ސަޕްލައިއަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދިނުމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާ ވަހާކަމްކޮ ފަސްވަނަ ކަމަކީ؛ .22

ސަޕްލައި އާއި  ޕޮސިޓްމްމައްސަލަތަކުގައި ކޮ ދައްކާފައިވާ އިންޑިއާ ނިއުޒިލޭންޑް އަދި ޔޫރަޕްގެ ބައެއްޤަމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި 

އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އެކަން އެހެން  ،ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްފައިވާ މާނަކުރުންތަކާއި ނިންމުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު

މަފްހޫމެއްނޫނެވެ. ިމ ޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ މަފްހޫމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ދަންނަ މް އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ކޮ

މިމަފްހޫމާމެދު، ގޮތެއް ނިންމަންެޖހެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓެކުހާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ދުގައި ސް، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިޔަވި ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން ބެލިކަމުގައި އެހެންޤައުމުތަކުގެ މާނަކުރުން

ކަމަށް ސާފުކޮށް  މަލުކުރުމަށް ނުަވތަ ވަކިމުދަލަކުން ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެޢަވަކިގޮތަކަށް 

އާ މާނަކުރުމެއްގެނަން ެޖޭހ މިތަނުގައި ބަޔާކޮށްފައި ވަނިކޮްށ، އެހެން ަޤއުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ނިންމުްނތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

  .ތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެހާލަތެއް އޮ

 

 ރައުޔު  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ގެމެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްޓްރައިބިއުނަލްގެ  .23
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 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

މައްސަލާގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މި  .1

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން އުނިކުރެވިދާނޭ ހަރަދެއްކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމެެވ.  20އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާިއ  20 އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ .2

ބާވަތެއްގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހިމަނާފައިވާއިރު އެ  16ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ޖުމުލަ 

ތުރުގެ ޚިދުމަްތތައް" ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެހެްނކަމުން، ބައިަނލް އަޤްވާީމ މާއްދާގެ )ދ( ގައި "ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަ

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަން އެނގެއެވެ.

ގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިުދެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހެދިަފއިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ .3

ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކޮްށ ދިނުމަށެވެ. މިގޮުތން ެއ  ވަނަ މާއްދާ ޚާއްޞަކުރެވިފައި 37

ަފތުރުގެ ެގ ޭބނުމަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަވަނ މާއްދާގެ )ދ( 20ޤާޫނނުގެ  ވަނީ " މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަުކން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުަވތަ 1)

 ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުަވތަ 2)

 ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހުރި އެހެން ތަނަކަށް؛ 3)

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަށެވެ..." މިފަދައިންނެވެ. 

 ޚިދުމަތްތަކެްއ ހަމަ އެހެންމެ އެ އަކުރުގައި އަންނަނިވި ފަދައިންވެސް ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. "މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި

 ނުހިމެނެއެވެ.

( ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުާދ އެރުވުމާއި ބޭލުން، 4)

ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ެހްނޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުަދންކުރުން، އިންސްޕެކްޝަން އަިދ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުން 

 ސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ ފަދަ އެން

 ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަުތރާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް.".5)

 އެހެންކަމުން ދެން ބަލަންޖެެހނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން .4

( ަވނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް އެ މުޢާމަލާތުގެ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމެވެ. 
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ފަރާތެއްަކން އެފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގަިއ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ .5

އެނގެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެ ފަރާތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަްތ  51ހިމަނާފައިވާ ސާރވިސް ޕޯޓްފޯލިއޯއިން

ށްދޭ ފަރާތެއްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެންސިލަރީ ސާރވިސަސްވެސް ވަކިން ފޯރުކޮ

 އެނގެއެވެ.

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލާގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ  .6

  Supplierއަށް ަބލަންވާނެ ކަމަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްފައިވާ ފަރާތް natureނެގުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލެއްގެ ޒާތާއި އަސްލަށް 

އަށް ޯފރުކޮށް ދިނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ ދެނެގަންނަންެޖހޭނެ ކަމަށާއި،  customerއާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތް 

އަކީ ޮކބައިކަން ބަަލންޖެހޭނެ ކަަމށްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ  economic realityމިގޮތުން އެ މުޢާަމލާތުގެ 

 52ބުނެފައިވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަވނީ " ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖެްނަޓކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަާލތަާކ G8-TR53/2012 ރޫލިންގ ޓެކްސް .7

އެ ުމޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުަމްށ  ،ގުޅިގެން އެ އޭޖެންޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް

އެ ގޮތުން އަނބުރާ ހޯދާ އަަދދުން އޭޖެންޓު ޖީ.އެސް.ީޓ  ،ޖެޭހނީ އޭޖެންޓު ކަމުގައި ނުާވނަމަ ޤާނޫނީ ގޮުތން ޒިންމާވާން

 ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ..." މިފަަދއިންނެވެ.

 compositeއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުޮކށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާުތގައި އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތް .8

Supply  ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށާއި، މި ގޮަތށް ފޯރުކޮށްދޭ ުމދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޮކންމެވެސް އެއް މުދާ ނުަވަތ

  54ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އެފަރާުތން ބުނެއެވެ. principal supplyޚިދުމަތަކީ 

މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭީނ  55ޑްމި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ިނންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފު .9

މުޢާމަލާތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިޯތ ބަލައިގެން ކަމަށާއި، މިގޮުތްނ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ވިއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ 

އޮތަތީ އެއީ ބަންދުޮކށްފައިާވ  އިންވޮއިސް ތަކުގައި އެ މަސް ބަންދުކުރުމުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ އަގު ވަކިން އެނގެން

ކަނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ަބލައި އެ ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާެނ ކަމަްށ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
51https://ttsgroupmaldives.com  
 ގައި  9.5.9އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ  52
  G8-TR/2012ޓެކްސް ރޫލިންގ  53
 އަށް  9.5.13އިން  9.5.10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ގެ  54
55 G/2017/003-CA-TAT   ( ާ2017ފެބުރުވަރީ  9މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރ) 
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69 ގެ  67   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ  20ކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ .10

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނަމަވެސް، އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  37ކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ

)ހައެއް އިން ސައްތަ(  6( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޚިދުމަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމަ، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް %5( އަދި )4)ހ( ގެ )

 ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަްނ އެނގެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން  37މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .11

ބަލާއިރު، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ހަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި އައިޓަމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ 

 ހިސާބުތަކުގައި ބެލެހެއްޓުަމށް މި ގަވާއިދު ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. 

އަކީ ޓެކްސް ހިސާުބކުރުމުގައި ވަކި އައިޓަމެއްގެ  Empty Container Storage Chargesން އިންވޮއިސްތަކުގައި މިގޮތު .12

 އެއީ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި ވަކި އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.  Freight Chargesގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު 

އަކީ ޓެކްސް  Empty Container Storage Charge 56ލާތް ތަކަށް ބަލާއިރު، މިކަން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މުޢާމަ .13

ގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، ހަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމުން 1010006816ނެގޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންވޮއިސް ނަންބަރު  

 ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.1010004098އިންވޮއިސް ނަންބަރު  ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި Exemptއިސްތިސްނާވާ 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  principle supplyމި ވިސްނުމުން ބަލާއިރު އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ަމއިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ  .14

ލަީރ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަަލއިގެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެްނދާނަމަ، އެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ޯފރުކޮށްދީފައިވާ އެންސި

އެއްގެ ގޮތުގައި  composite supplyޚިދުމަތްތައް އެއީ އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިުދމަތް އޭގެ ޒާތުގައި 

ވުމުގެ ސަބަބުން، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ މިދެންނެވި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކާއި ނުލައި ދެވިދާެނ 

 57ވަތަ ނޫންަކން ބަލަންޖެޭހނެކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ނު

މިގޮތަށް ހިސާބުކުރާނަމަ، އެކަުއންޓިންގ އުޞޫލުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޚަރަދަކާމެދު އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން  .15

consistency .ެދެމެހެއްޓޭނެ ކަަމކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވ 

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ " މަސް ފޯރުކޮށްިދުނމުގެ ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖު 58ބިއުނަުލން ނިންާމފައި ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލާމި ޓްރައި .16

ރޭޓުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލުތ -ވަކިކުރުމުން، ކަނޑުމަސް ވިއްކުމުގައި ސުން

                                                           
 ގައި ހިމެނާފައިވާ 1އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސް  56
 އަށް  9.5.13އިން  9.5.10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ގެ  57
58 G/2017/003-CA-TAT 58  ް(2017ފެބުރުވަރީ  9ވ. މީރާ )  މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ކޮިލޓީ ސީފުޑް މައްސަލާގައި ބަންދުކުރި މަސް ވިއްކެނީ ހަމަ އެކަނި އެ ޕްރޮސެސް ކުރުމުން  ދިމާވާނޭކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލާގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް، ބައިނަްލ 

ާނއަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި އަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ސި

 ހަމަޖެހިފައިވާތިއެވެ. 

ގައި "... ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދުތަކަކީ ޤާނޫނުގައި  59ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ ނުވަވަނަ ފިގްރާ .17

 6ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދާ އެއާ ނުލާ ނޫފެއްދޭނެ ޚަރަދެއްކަމުން، މަސް ބަންދުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަކީ %-އެބުނާ ސުން

-.އެސް.ޓީ ނެގޭނީ ސުންގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި މާނަކުރާނަމަ، ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މަހުން ޖީ

ރޭޓުގައި ޖީއެސް.ޓީ -ރޭޓުގައި ކަމަށް އޮތުމުގެ މަޤްސަދެއް ހާސިލެއްނުވާނެ ކަމާއި ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާފަދަ ސުން

ނަގަންޖެހޭ މުދާ ވުޖޫދުކުރުަމށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުްނ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުާރ 

ކެޓިންގ ޚަރަދުތައް ފަދަ ޚަރަދުތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަގު ނަގާނަމަ، އެކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ޗާޖުކުރާ މާ

 އަގު ވަކިކޮށް އެއިން ޖީ.އެސްޓީ ނަގަންވާނެކަން." މި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އްސަލައިގެ ނިންމުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަުރ މަ   G/2017/003-CA-TAT 60މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  .18

2020/HC-A/10461  ގަޟިއްޔާއިން ބާޠިލްކޮްށފައިވުމުގެ ސަަބބުން، އެ މައްސަލާގައި ފާހާަގކޮށްފައިވާ ކަންކަން ިމ

 މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންސިލަރީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު  .19

ވަަނ  20ޚިދުމަތްތައް އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާާއ  (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 37އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ މާއްދާގެ )ދ( އާއި މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ 

  ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުެމއް 

 

  

                                                           
59G/2017/003-CA-TAT  ( ާގެ މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ ނުވަވަނަ ފިޤްރާގެ 2017ފެބްރުވަރީ  9މޯލޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.މީރ )
 ގެ ނިޔަލަށްވަނަ ފޮޅުވަތ14ުވަނަ ލަފުޒުން އެ ފިޤްރާގެ  13ވަނަ ފޮނުވަތުގެ 8

60G/2017/003-CA-TAT   ( ާ(2017ފެބުރުވަރީ 9)މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރ 
61A/104-2020/HC  ( ް2022އޮކްޓޯބަރ  4މީރާ ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ) 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/009މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އިއްތިފާޤްވި  ނިންމުން 

ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަކންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، ޓެކްސް އެޕީލް ދެންފަހެ، 

( ގެ ފަރާތުން C-0395/2013)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު  OA/2020/03-220  އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(  20ޓް" ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރިޕޯ

( ވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތަްށ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37އާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ފީމެވެ. ކަނޑައަޅައިމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަ

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 

 

 

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 މެްނބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 

 އަޙްމަދު އަޝްރަފް 
 ބަރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ

 މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
 ރައީސްޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 )ރިޔާސަތު(
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