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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-G/2020/011 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1019621GST501 | ޓިން: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ނޯޓިކަލް 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/2020/011މައްސަލަ 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 

 
  

-Cނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

0307/2012) 

 (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 :1ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ
  2020ސެޕްޓެންބަރު  21 
  
 

  

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށް. 44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-GGST/MDC/2017/01/1019621 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1019621/AUDN-GGST/LBD/2018/03 

   2017ޖަނަވަރީ  24 ފޮނުވި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(:
   2018އެޕްރީލް  22

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

 NOTA-GGST/LBD/2019/02/1019621 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:
 LBD/GST/2019/101- AR މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

ނުވަ ލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެއް ) 919,365.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
 ދިވެހި ރުފިޔާ(

 2019ޑިސެންބަރު  05 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ތަފާތުވާނަމަ(:ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ 

   2019ޑިސެންބަރު  19 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

)ނުވަ ލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެއް  919,365.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
  ދިވެހި ރުފިޔާ(

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

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2019/58-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
  2020އޮގަސްޓު  25 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

)ނުވަ ލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެއް  919,365.00 :މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު އިސްތިއުނާފީ 
 ދިވެހި ރުފިޔާ( 

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

 ންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް(:)ޖޫރިމަނާ އާއި އި

 
 

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތް ސަތޭކަ  275,791.50
 ނުވަދިހަ އެކެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(

 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 
ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 
 OA/2019/58-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

   2020މާރިޗު  18 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

mailto:info@tat.gov.mv
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(  ލިމިޓެޑް ޯނޓިކަްލ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން 

-NOTA/1019621ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް، މީރާގެ ނަްނބަރު  2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01

GGST/LBD/2019/02  ުނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރ"AR-LBD/GST/2019/101 

ޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ( "ގުޑްސް އެނ2019ްޑިސެންބަރު  05)

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

ނުވަ ލައްކަ ) 919,305.00މީރާގެ އޮޑިޓްގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ގައި   20192ޑިސެންބަރު  19ތިރާޒުކޮށް، އިއު ރުފިޔާ( ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެްއ ދިވެހި

 ތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިއު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއްތިރާޒުކުރުމުން، މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށާއި އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންަނން 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ނުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމު އިއު OA/2019/58-220އި، މީރާގެ ނަންބަރު ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމަ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމުްނ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް  2020މާރިޗު  18

 ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.

 އޮގަސްޓު 25ނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތް، OA/2019/58-220 މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 މައްސަލައެވެ.  TAT-CA-G/2020/011ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2020

 

  

 

 

                                                           
 އޮބްޖެކްޝަން ހުށަހެޅި ތާރީޚްގެ ގޮތުގައި އެވަނީ އޮބްޖެކްޝަން ރިޕޯޓްގައި އޮބްޖެކްޝަން ހުށަހެޅި ތާރީޚް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ތާރީޚް  2
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް އޮފް  (2019ޑިސެންަބރު  5) NOTA-GGST/LBD/2019/02/1019621 މީރާގެ ނަންބަރު ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

"ގުޑްސް އެންޑް ( 2019ޑިސެންބަރު  5)AR-LBD/GST/2019/101  އާއި މީރާގެ ނަންބަރު ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" 

މީރާއިން ހިންގި އޮޑިޓް އަށް  2018ފެބްރުވަރީ  28އިން  2014ޑިސެންބަރު  01އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ދެވަނަކަމަކީ، .2

ވާމީ ދަތުރުަފުތރުގެ ޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން ޤްކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަދި ނިންަމއިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބައިަނލްއަ

އިއުތިރާޒުކޮްށ  މަތުްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަަމށް މީރާއިން ިނންމުމުން އެ ނިންމުމަށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދު

ގައި  2019ޑިސެންބަރު  19ޖެކްޝަން" ބް"ނޯޓިސް އޮފް އޮ MIRA 903މީރާގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ގުޅިގެން  ވާ އިއުތިރާޒާ ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިއި  މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

-220ނިންމަިއ، މީރާގެ ނަންބަރު  މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންަނންޖެޭހ ތަނެއް ނެތްކަަމށްރަނގަޅުކަމާއި 

OA/2019/58  ްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ  2020މާރިޗު  18"އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށ

 އަންގާފައިވެއެވެ. 

 OA/2019/58-220  ފަރާތުން، މީރާގެ ނަންަބރު ގެ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިންވަނަކަމަކީ: .3

 3)އިދާރީ ޤާނޫުނ( ޤާނޫނުއޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށަޓކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ "

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2020އޮގަސްޓް  25 ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44ގެ 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ 

 NOTA-GGST/LBD/2019/02/1019621  ަނންބަރު މީރާގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ،  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

 AR-LBD/GST/2019/101 (5މީރާގެ ނަންބަރު  އާއި [އެސެސްމަންޓް ޓެކްސް އޮފް ނޯޓިސް] (2019ޑިސެންބަރު  5)

ދުމަތުެގ ޚިގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަންޖެހޭ މުދަލާއި  ]ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޓެކްސް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް] (2019ޑިސެންބަރު 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިތުރަށް ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން މީރާއިން އަގުން ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިފައިނުވާ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަްށ  37ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  20އަންގައިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ާގނޫނުގެ 

ނުަވ ) 916,669ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ެތރެއިން ދެއްވާ، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި 

                                                           
 ޤާނޫނު()ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް އަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން  ލައްކަ ސޯޅަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ(

އިތުރަށް ދައްކަން އެންގި އަދަދުގެ ތެރައިން އެއްވެސް އަދަދެއް ނޯޓިކަލް މީރާގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާ، 

ދައްކައިފައިވާނަމަ އެއީ އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ މޯލްޑިވްސްއިން 

 ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ީމރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިާވ ރައްދުކުރުމަށާއި، އިތުރަށްނޯޓިކަލް ޯމލްޑިވްސްއަށް ވަގުތުން އަނބުރައި 

އަދަދާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިފައިވާނަމަ، އެންމެހައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުްނ 

 މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.ރައްދުކުރުމަށް ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއަށް އަނބުރައި 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2020ނޮވެންބަރު  1އުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އިސްތި 

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

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

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

ށްފަިއވަނީ، ޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރައިބިއުނަލްެގ އިޚްތިޞާޞްކަމަށް ބަޔާންކޮ 6ގެ 4ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ެޓކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްާވ ގޮތުގެމަތިން ުހށަހެޅޭ ޓެކްސްާއގުޅޭ މައްސަލަތައް ނުވަތަ 

ހޭ އިދާރީ އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުންކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެ

ވަނަ މާއްދާއާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަށް ނަޒަރުކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  44ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމުގައި މީރާއިން 

  ުހށަހެޅި ނުކުާތއެވެ.ކަމަށް ބުނެނުދެކޭ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 
 

  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން  ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

                                                           
 (ގަާވއިދު ޓްރަިއބިުއނަލްގެ އެޕީލް ޓެކްސް) R-2012/25 ރުނަްނބަ ގަާވއިދު 4
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ނަޒަރަކުން ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު 

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 ިއސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ ވަނަ މާއްދާގެ  44ނިންމުން އެ ޤާޫނނުގެ 

ލިބިދީފައިވާހިނުދ، އެ ޙައްޤު އުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެިވގެން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 .ހުށަހަޅާފައިވާ 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  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ މީރާއިން ފޮނުވި

ފަރާތަށް އެންގުމުްނ، ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނާއި ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުެގ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަްށ 

)ތިރީްސ(  30ުދ ހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، އެ ނިންމުްނ ނިންމިތާ އިއުތިރާޒުކޮށް އެ އިއުތިރާޒާގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެ

މީގެ އިތުރުން، މީރާއިން ބުނެފައިަވނީ، އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ީމރާގެ ނިންމުމަށް ނޫންކަްނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. 

 އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ބެުލމުން އެނގޭކަމަށެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް  44ނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭެނ  44މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  5އޮތޯރިޓީ

ވަނަ  44ނިންމުންތަކަކީ ކޮބައިަކން ތަުފސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 މައްސަލަ  G/2020/013-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  5
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މީރާއިން އްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ދަ

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެިވދާނެ ނިންމުމެކެވެ. ..." މިފަދައިންނެވެ.، ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ

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

މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި... ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްުލ 

މުގެ ޙައްޤު ކޮންެމ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަެލއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި،... އިންޞާފުން ޝާރީަޢތްކުރެވު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  16މީހަކަށްމެ ލިބިގެްނވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ހަމައެފަދަިއން، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "... އަދި މިއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާޫނނަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ  ،ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 ،މިނިަވން ،ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއިން ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ ިމިނވަންކަމެއްގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ 

ނުވަތަ މިނިަވންަކމެއް ހިފެއްހެއްޓިދާނެކަަމށް ޤަޫބލުކުރެވޭ މިންވަރަކަށެވެ."  ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައި މިަފދަ ޙައްޤެއް

 މިފަދައިންނެވެ.

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

އި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލުން ެބލުަމްށ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާ

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

 މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޓްރައިބިުއނަލެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ  44ގެ އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނު .12

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ: 6ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް 

i. ިމީރާގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާެނ؛ އަދ 

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

ނިންމުމަކަށް ވާނަަމ، އެ ިނންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން 

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

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

                                                           
އައުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ވަނަ އިސްލާޙު  3މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދަރީ ޤާނޫނުގެ  6

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުަމށް ހުށަހަޅާ  44ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .13

ވެ. އެހެީނ، ިމ އިތުރު އެްއވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ަބލާނެ ޤާޫނނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަްށ ނުދެކެމެ، ޝަރުތުތައް މެނުވީ

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެދާެނ  16ނޫން ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަޮކށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކަމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ގަބޫލުުކރެވެއެވެ.

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

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

ްށ . މި މާއްދާ އ7ަމިފަދައިންނެވެ  މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ..'ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަށް ބެލުމުެގ  3ގެ 8މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މީރާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިނުަގނެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން އުސޫލުގެ ދަށުން މީރާއިން 

ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ިނންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަަލށް ބަލައި ގޮތެއް ިނންމިދާނެފަދަ މައްސަލައެއްކަން، ޓެކްސް 

 އެނގެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ނައްސުން 44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

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

1019621/NOTA-GGST/LBD/2019/02  ީނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނ"

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައިކަން އެނގެއެވެ.  30އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަ 42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ނުެޖހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ 

 OA/2019/58-220އި ނަންަބރު ގަ 2020މާރިޗު  18ކޮށް، މީރާއިން ނިންމައި އެފަރާތަްށ  disallowއިއުތިރާޒު 

 "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނިންމުމެއް އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. 

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

އަށް އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާުޒ ކޮށްފައިވާކަމެވެ. ޓެކްސް  4.1ބެލެމުން އެނެގނީ، އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގެ ފައިންޑިންގ 

ދަށުން މީާރއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ މެުދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ވަނަ މާއްދާގެ 42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

                                                           
ވަނަ އިސްލާހު  1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 7

 ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ...' މިފަދައިންނެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  44ހިމެނޭގޮތަށް( ގެ 
8
 )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުުމން، އެ އިއުތިރާޒުގައިވާ ވަކިވަިކ ކަންކަމާމެދު ނުވަތަ އެ އިުއތިރާޒުގައިވާ ހުރިހާ ކަމަކާމެދު 

 ގޮތެއް ނިންމުމާއި ނުނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ 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  42ވެއްެޖނަމަ، ޤާޫނނު އަސާސީގެ އިންޞާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ނު

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

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

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

ސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮުތމުންނާއި އި

ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ މައްސަލަތަކުގައި އެ ފަރާތުން ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަްށ ބާރުދޭ އެންމެހައި ޤާނޫނީ 

 ނުކުތާތައް ހުށަހެޅޭކަމަށް އަހުރެްނނަށް ބުރަވެވެއެވެ.

 -އަދި މީރާ ވ 9ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -މީރާ ވދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ،  .18

މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  10ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ންމެ ނިންމުމެއްއިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، މީރާއިން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ކޮ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްިތއުނާފުކުރެވިދާނެކަން އެނގެއެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ 

މެދު ނިންމާ ގޮތެއްގެ އިއުތިރާޒުގައި ހުށަހަޅާ ނުކުާތަތކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އެ ުހށަެހޅުމުގައި ހުންނަ ވަކިވަކި ނުުކާތތަކާ

ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެ ގޮތަށް އެ ޤަޟިއްޔާތައް މާނަ ކުރުމަކީ އެ ނިންމުމުގައި 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

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

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

ިއ، އެ ިނންމުމަކީ، ިމ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންާދނެފަދަ މި ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއްކަމާ

 ޓްރައިބިއުނަލުން ފައިސަލާކޮށް ޮގތެއް ނިންމިދާނެ ިނންމުމެއްކަމަްށ އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/200-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   9

 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު   10

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

 ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން  .20

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .21

 

 ނިންމުން  އިޖުރާއީ 

 ނޯޓިކަލް  ޓްރައިބިއުަނލުގައި އެޕީލް ޓެކްސް ،ހުރުމާެއކު އެގޮތުގެމަިތން ކަންކަން ބަޔާންވެދިޔަ އިސްވެ ،ދެންފަހެ

 ފަރާތުން ގެ( C-0307/2012: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނީގެ) ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް

 ރިވިއު ޝަންއޮބްޖެކް" OA/2019/58-220 ނަންބަރު ތޯރިޓީގެއޮ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިްވސް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ

 މި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް  އަކީ" ރިޕޯޓް

 ނުކުތާ އިޖުރާއީ ހުށަހަާޅފައިވާ މީރާއިން ،ަކނޑައަޅައި ނިންމުމެއްކަމަށް އިސްތިއުާނފުުކރެވޭނެފަދަ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 .ި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

 30މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި ނިންމާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމުން ިނންމާތާ ވަނަ  44ޤާނޫނުގެ 

އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 އުޫސލށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ަކށް ހުޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަ

ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ގައި ޤަޟިއްޔާ 11ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް  2021ޖުލައި  1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު  77ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ޚުޞޫމާތު އުފެިދފައިވާ މި މައްސަލައަށް ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްިތއުނާފީ މުއްދަތު ގުުނން ކަމާއި، އެހެންކަމުން 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  11
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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  OA/2019/58-220 ނަންަބރު މީރާގެއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން އިސްތި ،ބަލާއިރު

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ގައި އި 2020 މާރިޗު 18މެދުވެރިކޮށް  ރިޕޯޓު އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް  ،ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރުހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން 

ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ގައި  2020 އޮގަސްޓު 25 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 12ގެ އެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ

 ،އިން އެނގޭކަމަށާއި 13ލިޔުްނ" "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮުނވާފައިވާ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާުތ  ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމްއެހެންކަމުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  44އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާީތ، ެއ ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ޯފމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު

 ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން  ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

 ނަޒަރަކުން ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ކިޔުންތަކަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު 

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .23

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް  TAT-CA-G/2020/011ނަންބަރު 

 ؛ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަބލައިގަެނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް )ހ(

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ 44 14ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  12
       (2020 ސެޕްޓެންބަރު 13ސިޓީ ) /57223/220/2020ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  13
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  14
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވަަނ  8ތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ  15)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަްނދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްދަުތ  77 16ވާިއދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ  ނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެގުނަންވާނެކަމަށް ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

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

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖީ.އެސް.ޓީ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .25

އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" " OA/2019/58-220ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2020މާރިޗު  18އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ 

ގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް .26

ގައެވެ. މީރާގެ ިނންުމން ނިންިމ ތާރީޚުން ފެށިެގން ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ  2020އޮގަސްުޓ  25ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ.  ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް() 160 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

ދުވަސް  )ސަތޭކަ ސާދަ( 114ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  )ސާޅީސް ހަޔެއް( 46ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

   ހިމަނައިގެންނެވެ.

ތަްއ ންދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމު ވަނަ މާއްދާގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .27

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

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

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

ވަނަ މާއްދާގައި  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  17ދައިންނެވެ.ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 15
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 16
ވަނަ   13ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  17

ދާ( އިން މީރާގެ ވަނަ މާއް 44ވަނަ މާއްދާ )މިހާރުގެ  37މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ 
އިން، މީރާގެ ނިންމުން ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުުތަތކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އެ ޝަރުތުަތކުގެ ެތރެ

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެ 30ނިންމާތާ 
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ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް )ތިރީސް(  30ގެންވާ ގޮތުގެ މަިތން، ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަުހން ފެށިގެން ވެބަޔާން

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ

ނިންާމ  އިންވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ްޓރައިބިއުނަލް 55މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .28

ގަވާއިާދ ޚިލާފުާވ ގޮތަކަށްނަަމ، ނުަވތަ  އިލުތަކާއި، ނުވަަތ ޤާނޫނާޞޫމައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އު

ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު 30ނަަމ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ ންށް ލިބިެގންުނވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެއަޓްރައިބިއުނަލްއެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ިނންމުން ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ިލިބގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. 

)ތިރީސް(  30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުބނެފައިވާ  55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  30އުޞޫލެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.  އްދަތު ގުނާނެދުވަހުގެ މު

ތައް ހިމަނަންވާނެކަން ނުވަތަ ހިމަނައިގެންނުވާނެކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުްނ ންދު ދުވަސްސަރުކާރުގެ ބަ

 އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ހަދައިފައިާވ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބުާނ  ދަުށންޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ާޤނޫނުގެ  .29

ގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 77ނާނޭޮގތް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ގުމުއްދަތުތައް 

ނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." 

 މިފަދައިންނެވެ.

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

ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ 

އި މާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގަބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ަބންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިެގންކަމެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގު 

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ މުއްދަތެވެ. ެއ  35މުއްދަތު ގުނާނެގޮްތ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ 

)ދުވަސް( ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާިއ  30މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ "މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

 ނެވެ.ސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ." މިފަދައިންސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ

 

                                                                                                                                                                             
ވަނަ މައްދާ  44ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. 30މަށް އޮންނަ އިސްލާހުކުރިއިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު

mailto:info@tat.gov.mv
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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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  39ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2012އެޕްރީލް  30އުފައްދައިފައިވެއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްުދމަށްފަހު، 

 ފެށުނެވެ. އަމަލުކުރަން 18ށް ދަޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއި

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  18ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 

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

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

 29ދަށުން މީރާގެ ިނންުމންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ގޮަތްށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށައިފައިވަނީ  19މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

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

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ 

އްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މު

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި  2013މޭ  30 .34

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  77ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ގަވާއިދުެގ ގަވާއިދުގައި  ބުނާ މުއްދަުތތައް ގުނާނެޮގތުެގ އުސޫލު މި

ގަވާއިދުގައި  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، ޤާނޫނާއި މި ގައިވަނީ "މި

ނެވެ." ންސް ހިމަނައިގެބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެ

މިފަދައިންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޓެކްސް 

 )ތިރީސް( ދުވަސް  30ަވނަ މާއްދާގައި ުބނާ  44ަމށް ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅު
                                                           

 ގެ ގަވާއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު   18
ވަނަ  13ގެ ( ނޫނުވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާ 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  19

 . އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދޭ ހައްޤު އުފަންވުން(37މާއްދާ )

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  16   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ނުހިމަނައެެވ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްްސ އްސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާުރ ބަންދު ދުވަސްތަގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަ

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުްނ 

 ންނެވެ.އުސޫލު އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި

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

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

ރަިއބިއުނަލުްނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެގންގުޅޭ އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓްގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް 

އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންުދ 

 ލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންާވ  .36

ގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އްމުއްދަތުތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް، 

ލަ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ހަވާލާދީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާިއ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާޫނނީ ގޮތުން ެއ ނުކުތާ ނަގާފައިވާަކްނ 

 އެނގޭކަށްނެތެވެ.

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

މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  އި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،ބަންދު ދުވަސްތަކާ

ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް، މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ުނވެއެވެ. އޭގެން ދަލާލަތު ކޮްށެދނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 

 އް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުާކރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަ ގުނުމުގައި މީރާއިންވެސް ޤަބޫުލކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ

 ނުހިމެނޭގޮތުން އިސްތިއުާނފީ މުއްދަތު ގުނުމެވެ.

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

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއިދުވަސް ގުނުމުގައި )ތިރީސް( 

އޮންނަ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަށް 

އެވެ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަުލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން ވެޤަބޫލުކުރެ

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

mailto:info@tat.gov.mv
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން ވަނަ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަވަނަ ކަމަކީ: .39

ކުރަންޖެހޭނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ ުމއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް  ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު

ކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ުނވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެ

ދަށުން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް 

 އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ަބލައިކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.

ނުގެ ަދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ :ހަތްވަނަ ކަމަކީ  .40

އްސަސާގެ އައޮތޯރިޓީ )މީރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ. އެ ާޤޫނނުގައި ދެ މު ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ

. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނ އެވެއިވެންކޮށްފަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާޞްޞާތިޚްއި

  ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. އެ ޤާޫނނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ހިންގުމަށްޓަކައި

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

ވަނަ މާއްދާގަިއ ވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްގެ  62ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިދީފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާ

މައްސަލަތައް ބެުލމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭއުޞޫުލތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްާއބެޭހ  އިންޓްރަިއބިއުނަލް ،ގާގޮތާއިމަސައްކަތް ހިން

ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ޙުލާޞްޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އި ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް

ހަދަްނވާނެއެވެ." މިފަދައިން އެ  އިންރައިބިއުނަލް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓް 3ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަސްދީޤު

 ހިންގާ ކަންކަމުގައި ޞްިތޞާޚްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުުމން ެއނގެނީ ޓްރައިބިއުަނލްގެ އި 62ޤާނޫނުގެ 

 ކަމެވެ. ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަަލށް

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

 ވަނަ މާއްދާގެ  77ތެރެއިންކަން ގަޫބލުކުރަންޖެހެއެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގަވާިއދުގެ 

ބަާޔންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް ގުނުުމގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ ގައި ނު)ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

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

ގަވާއިދުގައި  ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  މާއްދާގައިވަނީ "މި

ނެވެ." ިމ ންބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ުގނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެ

 ،ތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަށްނެތެވެ. އެހެންކަމުން ބަލަންޖެޭހނީއިބާރާ

 ފިޔަވައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި ާމއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެޭވނެ  އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް

 ކަމަށެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .43

 ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި)ތިރީސް(  30

އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތްބީޤު ކުރެވޭނެކަަމްށ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 77ނުވާނަމަ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް ރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ އެއަހު

އެފަދަ އުޞޫލެއް ނެތަތީއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި، އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދުތ  77ެގ ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

 ގުނުމުގެ އުޞޫލު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލު ުކރެވެއެވެ.

 ޞްއިޚްތިޞާ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ، ނުވަތަޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަށްވަނަ ކަމަކީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށާިއ  143ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

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

އްކަމުގަިއ ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެާހ ފަރާތްަތކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެ

 އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން 

މުންތަކާއި މަބްދައުތަކާިއ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ިނން ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .44

 ކުރަމުންއަންނަ ނަލުތަުކން ޤާނޫނީ ނިާޒމުތަކުގައިދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއު ކޮށް ތަބާވުމަކީ އަމުރުތަކަށް ޢަމަލު

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

އިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ މަބްދަުއއެކެވެ. މި މަބްދައުއަށް ހަމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގަ

 ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

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

އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. 

ލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަުށ ޙަވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަތީ ަމރު 143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ވަނަ މާއްދާގައިވަީނ  77 20މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންާވނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުގެ 

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

 އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާިއ، ޢަދުލު ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހިްނގާ ފަރާތުންނާިއ، ރަނާންގާހާ ިހނދަކު ކޮންެމ ކޯެޓއްގެ 

ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުަތކުގައި ތިބިމީހުންނާއި،އިންޞާ

 ސިފައިންނާއި ފުުލހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި  ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެިތިބ މީހުންނާއި،

 މިފަދައިންނެވެ. ."އްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެއެންމެހާ ރައްޔިތުން އެ މަ

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  5 21މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ   .46

ކުރަންވާނެކަމަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުްނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ރިއާޔަތް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް

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

 ންެޖހޭކަމެވެ. ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްަރއިބިއުނަލުތަކުން ތަބާވާ

 ދުނިޔޭގެ ކޮމަން...ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި " 46 22ަޤޟިއްޔާގެ A/15-2019/SCރު ނަންބަޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު .47

ކަށް ދަުށ ން ނިންމާ ިނންމުމެއް ނުވަަތ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުލާ ކޯޓަޙަމަތީ މަރު ،ލޯ ނިޒާމު އޮންަނ ޤައުމުތަކުގަިއވެސް

 ނުވަތަ އަޅާ  ،އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް މެދުއެކަމާ ،ލަޤަށްޠުލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ މު ކުރުން ކޯޓުން ޢަމަލު

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ  49އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،މެއް ނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުންނާއިއޮންނަ އޮތު ،މެއް ނެތިޔުކި

ންނަ އޮތުމަކީ، މި މަފްހޫމްގެ ކަމަށް އޮވާން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަަމލުކުރުން ލާޒިމުޓަކުލާ ކޯޙަމަރު

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

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

 ދެވިދާނެކަމެވެ.ށްޓްރައިބިއުނަލުތަުކން އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިްނމުންތަކާ ދުރަ

ޕްރީމް ލާގެ ކޯޓުތަުކން ނިްނމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ަދށުމަުރހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާުވން ލާިޒމް ނުކުރާކަން ސުމަތީ މަރުހަ .48

 per)އެވެ. މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުްނތަކުގެ ތެރެއިން މުން އެނގެކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލު

incuriam)  ުނިންުމންތައް ަކމަށް ދަށުމަރުހަލާއަށް ަޤބޫލުުކރެވޭނެމަ، އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތ

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  20
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  21
 ޑް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަތީފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ 22
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  20   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ނަމަ، ަފހުން ބަާލ ކަމަށާއި، މަީތ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންުމމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއް ހުޅުވިގެންދާނެ

 ގައި އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.އިމައްސަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި  .49

ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/29/2021ނަންބަރު  ގެރު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުއަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއި

 ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާާވްނޖެހޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  

 

  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން 

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

ގައެވެ. މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިަގނެ ރަިޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުުމން 

 ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނިުކންނަ ޤާޫނީނ ނަތީޖާއަށް ބަަލންޖެހެއެވެ. 

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

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

ޖުލައި  1ބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ. ގެ މަ (Retrospective application of law)ތަތުބީޤްޮކށްފިނަމަ އެވަނީ 

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

ނެކަމަކަށް ކުރެވޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގެ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންުމން ތަތްބީޤު 

ވަނަ ަނންބަރުގައިވަނީ  8 23ޤަޟިއްޔާގެ  C/02-2008/SCނުދެކެމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އަހުރެން

ކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް ޙުލާޞް"...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަަކށްވިޔަސް ނުވަތަ އި

ގެ މައްޗަށް އެއްށް ނުވަތަ ވޭތުވެިދޔަ ހާދިސާކަވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗައެޤާނޫނުގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް 

ދިޔަ ކަމަކަްށ  ވެތުލެއްކަން އެނެގއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވޭޞޫނުހިންގުމަކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްެނތް ޤާނޫނީ އު 

 ނުވަތަ އުޞޫެލއްވިޔަސް ހިންގޭނީ އަލަްށ ަގންފެށި ާޤނޫނެއްގެ ޙުކުމްނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ެތރެއަށް އަލަށް ހިން

ފާސްވި ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން 

 ތަންދޭނަމަކަން އެނގެއެވެ." 

                                                           
 ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ. އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަން  23
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  21   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނުގން" މީގެ އިތުރުން އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މަ .52

(Retrospective) ުގެ ނަންބަރު ޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޭޖގެ ސA/41-2014/SC ަޤާނޫނަުކ  ،ފަދައިން 24ޔާގައިވާއްޟިޤ

ބަހުން އިސްތިސްނާކޮްށފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ފަުހްނ ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ ަމންފާ ުނވަތަ އޭގެ ބުރަ ދައުަލތަްށ  ޞަރީޙަ

 އަދި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެހެންެވސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަުމގައި ނުވަތަ އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަުމގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ަގއި  25ޤަޟިއްޔާގެ 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

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 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން ގައި ހައިކޯޓު 2021ޖުލައި  1އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި،  .54

ތަްތބީޤު އެ ަޤިޟއްޔާގެ ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް 

 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 

 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 

                                                           
 މޫސާ ނަޞީރު ވ. މޯލްިޑވްސް ިއންލަންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީ  24
 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން ވ. ފަީރދާ ޢުމަރު  25
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މުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ވުތް ކުރެޢައަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީގެން ބާއްވާ، އިލެވި ންމުކޮށް ހުޅުވަޢާތެރޭގައި، 

 ފަދައިންނެވެ.ލިބިގެންވެއެވެ." މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން  .56

ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުޮކށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް 

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

ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމެްއ ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

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

..." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިްނމާ ނިންމުމާއި، މީރާެގ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ސް އެޕީލް ތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްޚްއެހެނިހެން ނިންމުްނތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އި

 ޓްރައިބިއުނަލަށްަކން އެނގެއެވެ. 

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

ނެކަމަްށ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭ  ަލށް ހުށަހަޅައި ބަލައިަގނެ ކުރިއަށްދާނަޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއު

މާއްދާގެ )ނ( ިއން ިލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމައިފިނަމަ، 

ތައުނުކުރުމުގެ  ގޮތުން ންމުމަށް ޤާނޫނީނި ކަމުން އެމުމެއްފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިން

 .ފުރުޞަތެއް ނޯންާނނެއެވެ

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

އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  އިުހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަ ޅާފައިވާނަމަ، އެހަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ

ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތައް މާއްދާއަށް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާެބޭހ އިބިއުނަްލ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުބެލުމަށް ފުަރތަމަ މަރުހަލާގައި، ހުށަހެޅޭ އިންސާފުގެ މީޒާނަީކ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ

 އެނގޭތީއެވެ.ވަނަ މާއްދާއިން  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 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

 ސީދާގޮތެއްގައި  ކަމުން އެ ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެ ނުވަތަ މީހަކަށް އެ ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް  ކަމެއް އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ގައި ޢަދުލު " އެފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، ިމަފދަ މައްސަލަތަކު.ލިބިގެންވެއެވެ މެމީަހކަށް ކޮންމެ ފޯރައިފާނޭ އަސަރު

 ފު ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދޭ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. ޞާއިން

mailto:info@tat.gov.mv
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި، އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،  ބާރަވަނަ ކަމަކީ: .60

ޤު ގެއްލޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮްށ އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައް

ގައި ިމފަދަ ރޫޙާ ޚިލާފު ައއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުާވނެވެ. މި ހިނދު ޓްރައިބިއުނަލުްނ އަމަލު ކުރުަމކީ ޤާނޫނުގެ

މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައިިފަނމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ 

 ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 

މާއްދާތަކުގެ  ށަހެޅުމަށް އޮންނަސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކް .61

ިނހެްނ ތަކުން ނިންމާ ިނންމުންތަކާއި އެހެން ިހންގާ އޮޑިޓްމީރާއި އަކީވަނަ މާއްދާ 44ތެރެއިން އެ ޤާނޫުނގެ 

ޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާންތަކަނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަަމނުޖެޭހނަމަ، އެ ނިންމު

އެ ބާވަތުެގ  ،މީރާގެ ނިންުމން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ މާއްދާއެކެވެ. އެހެން ގޮތަަކށް ބުނާނަމަ، ޭހނަމަހިތްހަމަނުޖެ

ސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާޫނނީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް މައް

ތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލެވެ. އަދި އެފަދަ ޚްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޓް

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މަްއސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

 .އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުެމކެވެ

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

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

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

ެއ ފައިސާ ނުލިބޭހާިހނދަކު، ެއ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުްނ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެޭހ  ފެށިެގން ވާ ވަގުތުންލާޒިމް

ދަރަންޏެކެވެ. އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

ގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެުކހަކާގުޭޅ  މާއްދާަވނަ 49އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތަށް ދައްކަްނޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ  ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް،

އެ ފަިއސާ ހޯދިދާނެއެވެ." އަދި އެ  އަށްޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާ ،ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަްށޓަކައި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޝަރީޢަަތށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ  49ޤާނޫނުގެ 

ސަލަ ނިސްބަތްވާ މަރުޙަލާގައި، އެ މައް  މަރުޙަލާއަކީ، ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ

 ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މަުއޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުާވނެއެވެ. ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ  ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ޮގތުގައި ދަްއކަންޖެހޭ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  24   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ މާއްދާގެ  44ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުންގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު 

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  ން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަދަށު 

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

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

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

އެ މައްސަލައާގުޅޭ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ހިލާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، 

ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން  ޢީމައުޟޫ

ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި  ޢީމީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުން، ެއ މައްސަލައާގުޅޭ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުޟޫ

 ން އެނގެއެވެ. ނުދެއްކޭނެކަ

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

 ހާބެހޭ ޤާނޫުނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުޓެކު

 ެދން ބަލަންެޖހޭނީ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ނިންުމމެއް ގޮތުގައެވެ.ނުކޮށްފިނަމަ، 

އެނބުރި  އިންސާފުނުލިބި ،ހުއަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުްނ އިްނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަ ތޭރަވަނަ ކަމަކީ: .65

ވަަނ  18ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވެ.ކަމެކެ ދާނެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންނިޒާމުގެ  ިމއ  ، ދާންޖެހިއްޖެނަމަ

މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަްނ  ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ވަނީ "މި މާއްދާގައި 

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ިއންސާފު ހޯދައި ދިނުމަީކ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ މަތިކުރެވިފައިވާ 

 ކެމެވެ.ދެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން

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

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

ެގ ގަވާއިދުދާރީ ޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިޤަ HC-A/29/2021މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

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

 އަހުރެންނަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ މީރާއާއި  ،އިވަނީޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަެކއް ކަނޑައަޅާފަ .67

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއިބއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ދެވިފައިވާ މުއްދަތަްށ  ،މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ. އެެހންކަމުން

 ދެކެމެވެ.  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭކަމަށް އަހުރެން

 

 ރުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކު 

 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

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

ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާަފށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ލިބިެގންވެއެވެ." 

ނގޭ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެ 56ގެ މިފަދައިންނެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީ

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކެވެ. 

އްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންާމފައިވާ  "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފަވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 39ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ާޤނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާޫނނަކުން  އަމުރެއް ނެރެފައިވަނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ ނުވަަތ ނެރެފައިވާ

މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ ކަމުގެ  ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިަދކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކުާހބެޭހ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާ

 55މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްެގ ނިންމުން ަމތީ މަރުހަލާގެ ކޯުޓތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ. 56ގެ ދަށުންނެވެ. އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާ

ވިދާނޭކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެްސ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެ .70

 56ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަެހޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ދަށުން މީރާއިން

ލަފުޒު  މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި 44ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުާނފެއް

ބޭނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަްށކަން އެނގެއެވެ. މީރާއިން 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދެވޭނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ.  ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56ތައް ޤާނޫނުއަާސސީގެ އިދާރީ ނިންމުން

 

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

ކާއި މުއްދަުތތަކާ ުގޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަ ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ: .71

ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކުްނނާއި  SC-RU/02/2015އާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  05/2015ނަންބަރު 

ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްސް 

ސަބަބަކީ  އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވޭނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވެއެވެ.

ތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ އެ އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސް

ޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި ސު ގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މީގެ

ތަުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލު

  .ސިޓީއެކެވެ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 ވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެ .72

 ރައުޔު  ގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .73

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

އިން  ލިމިޓެޑްޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ނޯ ،ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު

އްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް މTAT-CA-G/2020/011ަ ަބރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަން 

 ،ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނުގަނެ  2021ޖުލައި  15އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން 

)ިތނެއް( މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން  3ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް މި މައްަސލަ ބަލަމުންާދ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން 

 ނިންމައިފީމެވެ.
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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:

ކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވަނީ ޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަޙު ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .74

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަމަށް  37ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު 20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުުކތާއާއި ގުޅިގެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ؛  

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

ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއަކީ .75

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯރުވައިދޭކަމަށާއި، މި 

 ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ

ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގަިއ ފާހަގަކޮށް ފައިާވ ވަކިވަކި ބައެއް ކަންކަްނ އެީއ 

ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ކަންކަމާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، އޭގެ 

މީރާއިން  27ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން މީރާއިން އެންގި އެންގުމާ ގުޅިގެންކަމަށާއި،  އެގޮތުން، އޮިޑޓް ރިޕޯޓުގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ަފދައިން ކަމަށާއި،

“… 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 …” 

އެހެން ކަމުން، ނޯޓިކަްލ މޯލްޑިވްސްއިން އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ަދއްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ައްނގައިފައި ވަނީ ޚުޞޫމާުތ  .76

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކުގަިއ ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ ދެކުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަްނ 

މަވެސް މި ގޮތަށް މީރާއިން ނިންމައިފައި ވަނީ މި މުޢާމަލާތް ތަކުގެ އަސްލު އޮޅުވައިލައިގެން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށާއި، ނަ

 ކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 
                                                           

 .ފައި(ގައި ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރެވި 2017ޑިސެންަބރު  21) R/2011-43ިއދު ނަްނބަރު ަގވާ 26
 ވަނަ ސަފުހާ(.. 2) ވަނަ ނަންބަރު 4.1)އޮޑިޓް އޮބްަޒރޭވޝަންސް( ގެ  4 އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްަޝން 27
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ތައްތައް ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައި ކަންބައިަނލްއަޤްވާމީ )ށ( 

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުެގ  .77

ގުމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބައިަނލްއަޤްާވމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެ 20

އިސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން 

ވަނަ މާްއދާގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން ެއ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  37ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ީޓ ގަވާއިދުގެ 

 މަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ަފދައިންކަ

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

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

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

 ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހުރި އެހެން ތަނަކަށް؛3)

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުލައިދިނުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިެމނެކަމަށާއި،   

ޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭޝިންގ، ( ގްރައުންޑް ހޭނ4ް)

ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން، އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ 

 އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ 

 ަދތުރުފަތުާރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް.[( ބައިނަލްއަޤްވާމީ 5)

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

 އުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. އިސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް ނެތްކަމަށް އިސްތި

 )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  12އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާއި ދެއްކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

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

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 
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އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި، އެ މުދަލަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބިނާވެފައި ވަނީ އެ  .80

 ޒާތަށް ކަމަށްވާތީ )އެބަީހ، އެއީ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުން، އެއީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ

ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެޭގ މުދަލެއްތޯ ނުަވތަ ޫނންތޯ ަކނޑައެޅުން ކަމަށާއި، އަދި އެީއ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމްނ -ސުން

 ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ( މި މައްސަލައިގައި އިސްތިސްނާވެފައިވާ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުން ފަދަ

ވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަީކ ކޮންމެހެްނ މުހިންމު ކަމެއްކަމަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

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 

( ައްށ recipient( މުދަާލއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާަތށް )[supplier]ތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނުވަ

 economic]ފޯރުވައިދިނީ ކޮން މުދަލެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ ދެނެގަތުން ކަމަށާއި ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުގެ 

reality] ިވެއެވެ. އަކީ ކޮބައިކަން ކަނަޑއެޅުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައ 

 މުޖުތަަމޢު  ތަހުޒީބުވެފައިވާ ކުރުމުގައި ކެޓަގަރައިޒް ޚިދުމަތް މުދަލާއި ބޭނުމަށް ނެގުމުގެ ޓީ .އެސް.ޖީ ،ބަލާއިރު ގޮތުން މި .82

 :އެއީ  ،އޮންނަކަމަށާއި ކެޓަގަރީއެއް ދެ މައިގަނޑު ބަލާ ތަކުގައި

 28(.mixed suppliesމަސްހުނިކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ) -1

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

 އެ  ،އެއްކޮށްގެން ޚިުދމަތް މުދަލާއި ފޯރުވައިދޭ ވަކިން ޒާތުގައި އޭގެ ޚިދުމަތަކީ ުނވަތަ މުދާ ވާމަސްހުނިކުރެވިފައި  .83

 މާކެޓްކޮށްެގން  ގޮތުގައި ޚިދުމަތެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއް އައު ،ނުެގނެސް ބަދަލެއް ޒާތަށް އަސްލަށާއި ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

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

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ މަތިންކަމަށް އުސޫލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

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

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

 ލައިގައި ވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީަފއިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަްނނަން ޖެހޭކަމަށާއި، މި މައްސަ

                                                           
 ވަނަ މާްއާދގައި ބަާޔްނކޮށްފައިެވެއވެ. 50ދުމަުތން ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާނެ ގޮތް ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަާވއިުދގެ ޚި މަސްހުނިުކރެވިަފިއވާ މުދަާލއި  28
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ފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެންސިލަރީ  މީރާގެ ދަޢުވާއަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު .85

އެ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ އިން އިސްތިސްނާވާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަަމްށ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވުމުން 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

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

ހޭނީ އެ ޚިދުމަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ަވކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެޭވނަމަ ކަމާއި، ނަމަވެްސ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެ

މީރާއިން ބަޔާންކުރާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ 

ކުރާ ަހރަދު ވަކިކޮށް އެ ހަރަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުނެގޭނެ ބައެއްނަމަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަްތ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާން

ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން މި މައްސަލައިގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިން އެ ފަރާތުގެ 

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުންކަމަށާިއ، މުޢާމަލާތަކީ 

މުޢާމަލާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫން ަކން ކަނޑައެޅެން އަންނަނީ މުޢާަމލާތުގެ އަސްލު މި އުސޫލުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަަމްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

 ވަކިވަިކ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުްނ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދިނީ .87

ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއްތޯ ދެނެަގންނަނީ، މުޢާމަލާތުގަިއ ހިމެނޭ އެންމެ ހައި ކަންކަމަށާިއ، މުާޢމަލާތް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ 

 ވަށައިގެންވާ ހާލަތުތަަކށް ރިއާޔަތް ކުރެވިގެންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ސަގޮތެއްގައި މި ފަދައިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް  ލިބިަގްނނަ ފަރާތަކާއެކު ކުރެޭވ ވަކިން ހާއް .88

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

ދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެނެގަންނަންޖެހެނީ ޚި

ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ކަމަށާއި، އަދި މި ފަދައިން މުޢާމަލާތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންޝަްލ 

މަތަކީ ކޮބައި ކަްނ ނޭޗަރ" ދެނެގަންނާނީ ޮއބްޖެްކޓިވްކޮށް، ޚިދުމަތް ިލބިގަންަނ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން، ލިބޭ ޚިދު

ދެނެގަތުމަށްފަހު ކަމުގައި ނިއުޒިލޭންޑްގެ އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޑިޕާޓްމަންޓުން މި މަޢުލޫގައި ނެރެފައިވާ އިންޓަޕްރިޓޭޝަްނ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

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

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

ސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނީ މުޢާމަލާތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ ސީފުޑް މައްސަލަ(ގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިަވނީ ޖީ.އެ

 ބަލައިގެން ކަމަށާއި،
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އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ދެކެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ  .90

ގެ ޒާތުގައި އަކެތި އަނެކައްޗާ އެކުލެވިފައިވާ، ކޮމްޕޮޒިޓް  ސަޕްލައިއެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭ

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން 

ރޭގައި ހުންނަ ހިރާސްތަްއ ފޯރުކޮށްދެނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، މިގޮތުން މުދާ އުފުލުމުގެ ތެ

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

މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން ކުރަްނޖެހޭ ކަންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ަކންތައްތަކާއި ނުލައި އިސްތިއުނާުފކުރާފަރާތުން ދޭ ޚިދު

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

ބޭނުމަށް ކުރާ މި ހަރަދު ތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މިނިވަން، ވަކި ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކަމަށް ބުނެ ާފހަގަކޮށްފައި ކަންތައްތައް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް )ރ( 

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛

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

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

އްގެ ނުަވތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓެކްސަބަްލ ސަޕްލައިއެއް ހިމެނޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ ޓެކްސަބްްލ މުދަލުގައި، ދެ ވައްތަރެ

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

 ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އެކްސައިޒް އެންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ

 މާނަކުރެވޭކަމަށާއި، 

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

economic point of view   ްއަކުނsingle economic service  ަށް ބެލެވޭ ޚިދުމަތެްއ އެއް ކަމ

 ފަޅިފަޅިކޮށްގެން ޓެކުހެއް ނުނަގާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

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

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

އެންޑް އެކްސައިޒު ކޮމިޝަނަރ، ކާޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުްނ  މި މައްސަލަގައި ހިމެނޭ ޚުޞޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސް
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ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކަކީ ވީ.އޭ.ޓީގެ ސްޓޭންޑަރޑް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭނެ އަދަދުތަކެއް ކަމަށް 

 ވެ. ކަނޑައަޅުމުގެ ސަބަބުން އުފެދުުނ ޚުޟޫމާތެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެ

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

ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭނުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތަކީ އެންސިލަރީ ސާރވިސަސް އެކުލެވިގެންވާ ސިންގަްލ 

ފައިވަނީ އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ނުގުޅޭ ދެ މިނިވަން ޚިދުމަތްތޯއެވެ. ޔައުނީ ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ މި މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނި

ވީ.އޭ.ޓީ އިން އިސްތިސްާނ ކުރެވިފައިވާ އިންޝުއަރެްނސް ސަޕްލައިއަކާއި އިސްތިސްނާކޮށްފައި ނުވާ ކާޑް 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތް ހިމެނޭތޯ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާުތން ބުނެފައިވެއެވެ. 

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

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

އްސާލުމަށްފަހު، ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސް އަށް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަ މަޑުޖަ

 ސުވާލުތަކެއް ފަރުމާ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި ކަމަށާއި، 

މި ތަނުން ހައުސް އޮފް ލޯޑްސްގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށްވީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވީ.އޭ.ޓީގެ ބޭނުމަށް މުޢާމަލާެތްއ  .96

)ދޭއް( ުނވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިަނ  2ކީ ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އެއްތޯ ނުވަތަ ދެނެގަތުމުގައި، އެ މުޢާމަާލތަ

 މިނިވަން ސަޕްލައިއެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެތް ކަމާމެދުގައި ކަމަށާއި، 

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

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް އިން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް 

 ކުރަންވާނެ 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 
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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.”   

ފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ އެ ގޮތުން، ކޯޓު އޮ .98

ނިންމެވުމުގައި ހައުސް އޮފް ޯލޑްސް އިން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ، މުޢާމަލާތުގައި އެކުލެވިެގންވާ އެކިއެކި އެލަމަންޓްތަކަީކ 

ނިފައިވަީނ ވަކިވަކި އެލެމަންޓްތަކަކީ ވަކިވަކި ސަޕްލައިތަކެއްތޯ ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އޭގައި ހިމެ

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

 ބައިބައިކުރެވިގެންނުވާނެ ކަަމށާއި، 

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

މުޢާމަލާތަކީ ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒެމްޓް ) އިސްތިއުނާފުޮކށްފައިާވ( އިންޝުއަރެންސް ސަޕްލައިއެއް ހިމެނޭ މުޢާމަާލތެްއ 

ލެވިގެންވާ ކަންތައްތަކަީކ، އެްނސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުން، އެ ވެސް ބެލެވިގެންވާީނ، ކަމާއި، މުޢާމަލާތުގައި ދެން އެކު 

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތެކޭ އެއްފަދައަކުން ވީ.އޭޓީގެ ބޭުނމަށް އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.  

ހައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް އިންގްލޭންޑް އެންޑް ވޭލްސް، ޗާންސަރީ ޑިވިޝަން އިްނ ހަމަ މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން،  .100

ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން އަށް ޕްރިމިނަރީ ރޫލިންގ އަކަށް އެދި ފޮނުވީ އެވްރީތިްނގ އެވްރީވެއަރ ލިމިޓެްޑ 

ވެސް ނިންމަވައިފަިއވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ވ. ރެވެނިއު އެންޑް ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި އުފެދުނު ޚުޞޫމާތަކީ އެވްރީތިންގ އެވްރީވެއާ ކިޔާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏަކުން ފޯރުކޮށްޭދ  .101

ން ވަކި ޕޭމަންޓް މެތަޑް އެއް މޮބައިލް ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތު

ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި، "ސެޕަރޭޓް ޕޭމަންޓް ހޭންޑްލިންގ ޗާރޖް )އެސް.ޕީ.އެޗް.ސީ(" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑއަޅައި، 

އެސް.ޕީ.އެޗް.ސީ އަކީ ވީ.އޭ.ޓީ އިން އިސްތިސްނާވާ ޕޭމަންޓް ހޭންޑްލިންގ ޚިދުމަތެއްގެ މުގާބިލުގައި ދައްކާ ފައިސާގެ 

 ދާނެޯތ؟، އެގޮުތން؛ ގޮތުގައި ބެލި
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މި މައްސަލައިގައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފް ދަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އަންނަިނވި ފަދައިން އިރުޝާދު  .102

 ދީފައިވާކަމަށާއި، 

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 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.” 

ޓީސް އިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެޭނ ޚުލާޞާ ގޮތެއްގައި ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސް އޮފްދަ ޔޫރަޕއަން ކޮމިއުނި .107

އެންސިލަރީ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށާއި، އެފަަދ ކަންކަމަކީ މުޢާމަލާތުގައި 

ބަަލންވާނީ މުދަލާއި ޚުދުމަްތ  ( ކަމަށާިއ، ހަމަ އެހެންމެ، މުޢާމަާލތަކީ އެއް ޚިދުމަތޯ ނުވަތަ ނޫންތmeansޯއޮތް މަގެއް )
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( ގެ ނަޒަރުން ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަްށ Typical consumerލިބިގަންނަ ފަރާތް )

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.  

އިސާ ދެއްކުމުގެ އެ މައްސަލަގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބުނު ޚިދުމަތަކީ މޮބައިްލ ޓެލެފޯން ސާރވިސަސް ކަމަށާއި، ފަ .108

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މޮބައިލް ޓެލެފޯްނ ސާރވިސްއާ ވަކިން ކަސްޓަމަރުން ފޯދުވަިއދޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވުމުެގ 

ސަބަބުން، ޮމބައިލް ެޓލެފޯން ސާރިވަސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަކާ ނުލާ ވަކިން ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ޚިދުމަތް ހަމަނުޖެހޭނެީތ، 

ކުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ވަކި މިނިވަން ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭނެ ކަަމށް ކޯޓުްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަްށ ފައިސާ ދެއް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

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

މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ

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

(principal supply) ަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ބުނެފައިވެއެވެ.ކ 

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

ޖުލައި  6ންޑް ކަސްޓަމްސް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައި އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދެމުން ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އެކްސައިޒް އެ

 ގައި އެކްސެސްކުރެވިފައި ވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިން ކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ.   2020

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.” 

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

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

ޒިޓް ސަޕްލައިތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންކަމަކީ ތަފާތު މުޢާމަލާތްަތކެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަދަ ކޮމްޕޮ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  36   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  29ކަންކަމަށް ވަކި ރޭޓުތަކެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަށް ޯކޓުން ނިންމައި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

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

[economic point of view]  ްއަކުނ[single economic service]  ްއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ޚިދުމަތެއ

ކަމަށާއި، އަދި މުޢާަމލާތެއްަގއި ހިމެނޭ އެންސިލަރީ ކަންކަމަީކ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި  30ފަޅިފަޅިކޮށް ގެން ޓެކުހެއް ުނނެޭގނެ

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭެނ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މައިގަނުޑ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް 

ވާކަމަށާއި، ހަމަ އެހެންެމ، މުޢާމަލާތަކީ ެއްއ  31އިތަކެއް ކަމަށް ކޯޓުްނ ނިންަމއިފަ [means]ލިބިގަތުމުގައި ހިމެޭނ 

ގެ ނަޒަރުން ކަމަށް  (typical consumerޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަަލންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް )

 ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ.  32ވެސް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައި 

ލައިގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ބަލައިގަނެ، ޓެކްސް އެޕީލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕް .114

ޓްރައިބިއުނަލުން ވެސް އެ ކަާމ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެއެއް ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ވ. 

ން ނިންމައިފައިވަނީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭީނ މައްސަލަ )]ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލަ[( ގައި، ޓްރައިބިއުނަލު 33މީރާ

މުޢާމަލާތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިޯތ ަބލައިގެން ކަމަށާއި، ިމ ގޮތުްނ، ޯމލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑުން ބަންުދކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަްސ 

 އަގު ވަކިން އެނގެްނ ވިއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި އެ މަސް ބަންދުކުރުމުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ

އޮތަތީ އެއީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖުން ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނަގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފައި ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފުޑް މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި މެމްބަރުންގެ ރައުޔުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިން ހަތަރުވަނަ ކަމެއްެގ ކޮލިޓީ ސީ .115

 ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަްނަނނިވި ފަދައިން ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛ 

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

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

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

CIR v Gulf Harbour Development Ltd (2004) 21 NZTC 18,915 (CA) 
30. 349/96-Card Protection Plan v Commissioners of Customs and Excise C  
31 .94/97-308/96 and C-Commissioners of Customs and Excise v Madgett and Baldim C  
32 .276/09-CEverything Everywhere Ltd v HMRC   
 .މައްސަލަ  G/2017/003-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  33
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ދުވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ކަމާއި، މުދަލެއް އަދި އެ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން އޭގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ަޢދަ

އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވަކިން ހޯދައިގެން )ސެޕަރޭޓްލީ އަިއޑެންޓިފައި ކޮށްގެން( އެިއން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނަމަ، ެއ 

މަްށ ނުބެލެވޭކަން.[އަދި ަހަމ ޓެކުހެއް ނެގިގެން އެަދނީ މުދާ އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުގެ ބަޔަކުން ކަމާއި، އެއީ މުދަލުގެ އަގު ކަ

... އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  އެހެންމެ، މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި  ުނވަވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ]

ގައި  1)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ޖަދުވަލު  2011/10ވިއްކަނީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ އަސާސީ މުދަލެއް ކަމުގައިވުމުން، ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާފަަދ މުދަލެއް އުފެއްދުމަްށ -ފަދަ ސުންބުނާ

ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއްނަމަ، އެއީ އެ މުދަލުގެ އަގުން ވަކިކުރެވިގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން

ށް ހިނގި ޚަރަދާއި، މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދަކީ ވަކިން ފެންނަށް ުހިރ ކަމާއި، މިގޮތުން ރޯ މަސް ގަތުމަ

ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދާ އެއާ ނުލާ ނޫފެއްޭދެނ -ޚަރަދެއް ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދުތަކަކީ ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާ ސުން

ސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ގައި ޖީ.އެ 6ޚަރަދެއްކަމުން، މަސް ބަންދުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަކީ އެއިން %

ެރޓުގައި ކަަމށް އޮތުމުގެ މަޤްސަދެްއ -މާނަކުރާނަމަ، ރާއްޖޭގައި ަބްނދުކޮށްފައިވާ މަހުްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނީ ސުން

 ހާސިލެއްނުވާނެ ކަމާއި ...[ މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.  

 

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

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

ކަމަށާއި، އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ    ހިމެނޭފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ]އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް[ ަތކެއް

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީފައިވާތީވެ، އެ މާއްދާގެ ަތރަހަ ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން މުިހންކަމަށާއި،  37ގަވާއިދުގެ 

ށް ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ ] ގްރައުންޑް ޭހންޑްިލންގ، ފަސިންޖަރުްނނ4ައެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) .117

އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުްނ، ... ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަްއ[ އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުރުަފުތރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި 

 ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން ކަމަާށއި، 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެ ކަމަްށ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޢިބާރާތަާށއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ވަކިވަކިކޮށްގެން  .118

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖުތަމައުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންަނ 

ިއ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ތަނުަގއި އެ ބަޔާންކުރަނީ އެ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް، އޭގެ ޒާތުގަ

ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ހާލަތުގައި އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް 
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ނުބެލެވޭެނ ކަމަށް ކަން ސާފުޮކށް އެނގޭ ކަމަށާިއ، އެއީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ެއ 

ނީ އެެހން ޚިދުމަތަކާ ގުޅުވުމެއް ނެތި، އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ކަންކަން ނުހިމެނޭ

 ދެވޭ ހާލަތުތަކުގައި ކަމަށާއި، 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާއަށް ބާރު ލިބޭ އަނެއް ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ  .119

ޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާްތތަކުން ޖީ.އެސް.ީޓ ދެއްކުމުގައި ވެސް، އެ ފަރާތްަތކުން އަގު ހަދައިފައިާވ އެކްސްޕޯ

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

 ކަމަށް ނުވުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއް 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފައި. ޅ( މީރާގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާމެދު (

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ދައްކައިފައިާވ  5.1.12ވަނަ ނަންބަރުން  5.1.1މީރާއިން ހުށައަޅައިފައިވާ ޖަވާބު ފޯމްގެ  .120

ވާހަކައެއް ވެސް ގުޅެނީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަކަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން މި  ހުރިހާ

މައްސަލައިގައި ނެގި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ކަމަށާއި، އަިދ ޖަވާުބ ފޯމުގެ އެހެން ބައެއް ނުކުތާަތކުގައި ވެސް މި ވާހަކަ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮުތން ؛

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

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އިއްތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުާވ )ށ( އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި 

ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރާ އިސްތިއުނާފަކީ މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފައި ުނާވ 

 ސްތިއުނާފެއް ކަމުގައި ވެސް މީރާއިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހުށައަޅައިފައިވާ އި

)ނ( މި ަކންކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނެގި އިޖުރާއީ ނުކުާތގައި ބުނެފައިވަީނ އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ހުަށހެިޅ 

ރުޞަތެއް ނެތް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައުޟޫޢީ ގޮތެއް ނިްނމާނެ ފު

 ކަމަށާއި، 

މި އިޖްރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ަވނީ މިހާރު ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި، މި ގޮތުން ޓްރައިބިއުަނލުްނ  .121

ނިންމައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި މެދު މަޢުޟޫއީ ގޮތެއްގައި 

ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުްނ މީރާއިން ޖަވާބު ފޯމު ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ، އިސްވެ ޓްރައިބުއުނަލަށް ޮގތެއް ކަނޑަައޅޭނެ 
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އިޝާރާތްކުރެވުނު ވާހަކަތަކާމެުދ އިތުރަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 ؛)ކ( ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތް ދެނެގަުތން

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ  މީރާއިން .122

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

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ ފޯރުކޮށްދޭ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަާކ ނުހިމެނޭނެ ޚިދުމަްތތަކެއް ކަމަާށއި، އި

ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެްނސިލަރީ، ޚިދުމަތްތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ީޓ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށާއި، 

 އެގޮތުން؛ 

ނުވަތަ ނުޖެހޭ ކަން ދެނެގަތުމަށް ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ދެވޭ ވަކި ޚިދުމަތްތަކަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ ކަން  .123

ޚިދުމަތް ދެނެގަތުންކަމަށާއި، ސުވާލަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ދުމަތެއް ކަން ދެނެގަތުންަކމަށާއި، ޚިދުމަތްތޯ ނުވަތަ ބައިނަލްައޤްވާީމ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިފައިވާ އެންސިލަރީ ޚި

ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަިކން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަެތއްނަމަ، އެ ޚިދުމަތަކުްނ  .124

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

ންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް މިނިަވން ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނަަމ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖޭހޭެނ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެްސ އެ

( ގައި 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުެގ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާދުގެ 

ޚިދުމަތްތައް ވަކި ކުރަންޖޭހޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާފަތާރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދޭނަމަ އެ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ހަމަ އެހެންމެ، ދޭ ޚިދުމަތަކީ ެއންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ނަމަ،  .125

ދުމަތްތަކުން ވަކިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަްށ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްްސ އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންސިލަރީ ޚި

އިން ނުދެކޭކަމަށާއި، ދެން ޮއތް ސުވާލަކީ ދޭ ޚިދުމަތަކީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ން މިނިވަން އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް މި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުަވތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފުތރުގެ ޚިދުމަތު

 މުޢާމަލާތުގައި އޮތްތޯ؟ އިސްތިއުާނފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ދެވޭ ޚިދުމަތްދެނެގަންނަނެ ގޮތް މި ފޯމްގައި ހުރި ނުކުތާތަކުގައި ތަފުސީލުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަްތ  .126

މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން، ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަންެޖޭހ ދެނެގަތުމަށް އޮބްޖެކްޓިވްޮކށް، ޚިދު
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ކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަާރތުން ހޯދުމުގެ ނިޔަތް އޮތީ ވަކިވަކި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކުހަކަށްވެފައި، އޭެގ 

 ންަކމަށާއި، ތެރޭގައި ހުރި ވަކިވަކި ހަރަދުތަކުން ނަގާ ޓެކުހެއް ކަމުގައި ނޫ

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދޭ ޚިދުމަތަީކ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކާއި އެއްވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ނަަމ  .127

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

އް ނޫންކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން، ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފަޅިފަޅިކޮށް ވަކިވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމެ

 ހޯދައިގެން ޓެކްސް ނުގުމަކީ ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުން ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާަފރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  ޚިދުމަތް:އަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ އ( ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ބަިއނަލް (

އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ  .128

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

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފޯރުވައިދޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުްނ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހި

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ނަމަވެސް، މި ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކު ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުޢާމަލާތްތަކުން،  .129

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

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެްއ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37ބިނާވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ތުގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފޯރުވައިދޭ ކަމަށް، މީރާއިން ބުރަވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާ

 އިންވޮއިސްތަކުގައި މުދާ އުފުލުމަށްދާ ޚަރަދު ވަކި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ކަމަށާއި، 

މިގޮތުން، ޯނޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފްރެއިޓްގެ އިތުރަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަކީ  .130

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

ވެގެންވާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫްނ ކަމަށާއި، އެފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްޭދ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ 

 ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ 

އެހެން ނަމަވެސް ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި  .131

މަރުންނަށް ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ކަސްޓަ

ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަަމއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެނީ ޚިުދމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިމެޭނ ވަކިވަކި ހަރަދު ެބލެމަކީ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއާ ޚިލާފަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  41   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ފަރާތުން ފޯރުވައިދެނީ މުދަލެއްތޯ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކަން ކަނޑައެޅުމަށް އެ ފޯރުވައިދޭ މުދާ ނުވަަތ  ޓެކްސް ދައްކާ

 ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވައިދެނީ ބައިަލންއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތުގައި ނޯޓިކަލް ޯމލްޑިވްސް އިން ފޯރު .132

ޚިދުމަތްކަމަށާއި، ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މުދާ އެ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހިސާބަކަށް އުފުލައިދިނުމުެގ 

މާނައިގެ ގޮތުގައި  ޚިދުމަތް ކަމަށާއި، އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަނީ ނަމަ ފްރެއިޓް ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، މި ގޮތުން ފްރެއިޓްގެ

Black’s law dictionary  ،ިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ަފދައިން ކަމަށާއ 

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

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

އެހެން ކަމުން، ފްރެއިޓްގެ މާަނއިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެއްގަމުގެ މަގުން، ކަނޑުމަގުން ނުވަަތ ވައިގެ މަގުން މުދާ  .133

އުފުލުން ކަމަށާއި، އަދި ހަމަ ޭއގެ އިތުރު މާނައެއްގެ ގޮތުގައި ުމދާ އުފުލުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ުމދާ އުފުލާ ފަރާތަށް ދައްާކ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިއެވެ. އަގަކީ ވެސް ފްރެއިޓް ކަމަ

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯވައިދެނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި،  .134

ވާ ތަނަކަށް މުދާ އުފުލައިދިނުން ކަމަށާިއ، ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްގެ ޒިންމާއަކީ މުދާ ހުރި ތަނަކުން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުން

ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ނޯޓިަކްލ މޯލްޑިވްސް ނަގާ އަގަކީ މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުގެ ) ޔައުނީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

އަދި ނޯޓިކަލް  ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދާ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް( ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާ އަގުކަމަށާއި،

މޯލްޑިވްސް އިން ޚިދުމަތް ލިިބގަތުމަށް އަންަނ ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ ފަރާތުން ޭބނުންވާ ހިސާބަކަްށ މުދާ 

 އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

ވަކި ވަކިކޮށް އެއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ސާފެއް އެހެން ކަމުން މުދާ އުފުލުމުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ހަރަދު  .135

ނޫން ކަމަށާއި، ނޯޓިކަލް މޯލްިޑވްސް އިން ފޯކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ޕޯޓް އޮފް ލޯޑިންގ ނުވަތަ ޕްލޭސް އޮފް ރީސިޓް އިން 

ިދނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި،  ފެށިގެން ޕޯޓު އޮފް ޑިސްޗާރޖު ނުވަތަ ޕްލޭސް އޮފް ޑެލީވަރީ އާ ހަމައަށް މުދާތައް ގެންގޮސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  20ރޭޓުގައި ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެގޭނެ ކަމަްށ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ -އަދި މިއީ ސުން

 ޭރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ-ފަދަ " ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުަފތުރުގެ" މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ މިއީ ސުން

 މުދަލެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 
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 )ވ( މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު ދެނެަގތުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން 

އި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީުޤ ކުރާއިރު އަންނަނިވި ކަންތަްއ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާ .136

 އެގޮތުން؛ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަރަުދތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމީ 

ދެ ބަސްވެވޭ ކަމެއް ނޫންކަމަާށއި، އަދި އާއްމު އުޞޫލުން ަބލާއިރު މިނިވަން ދެ ޚިދުމަތެއްވެސް ކޮމްޕޮޒިޓްކޮށް އެކަތި 

އްޗާ ވަކި ނުކުރެވޭނެ ފަދައަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަ، އެ ޚިދުމަތައް ބަލަންޖެހޭނީ އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު އިން އަނެއްކަ

 ބަލާއިރު އެއީ ސިންގަލް ސަޕްލައިއެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި،   ތުރުގެ ޚިދުމަތްމި ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާުތން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯކުކޮށްދެީނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަ .137

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

ފަރާތުން ބޭނުންވާ މަންޒިލަަކށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަްތ 

ދިނުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ކުރާ ހަރަދުތަކުގައި ހިމެނޭ ޕައިރެސީ ރިސްކް ސާރޗަރޖާއި، ޝިޕް ފޯރުވައި

ސެކިއުރިޓީ ސަރޗަރޖު އަދި ޕޯޓު ކޮންޖެސްޝަން ޗަރޖުތަކަކީ ކަސްމަރުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުންގެ 

" ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް meansށް މަގުކޮށުމުގެ ގޮތުން( "މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ) އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަ

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަތާރުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

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

ދުމަތާ ވަކިން ނޯޓިކަްލ މޯލްޑިވްސް އިން ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނން އަންނަ ކަސްޓަމަރުަންށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚި

ޝިޕް ސެކިއުރެޓީ އަދި ކޮންޓެއިނަރ އިންސްޕްކްޝަން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދެވޭނީ ހަމައެކަނި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

މަށާއި، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަކިން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ލިބިަގތުަމށް އެ ފަރާތުން އެދޭ ާހލަތުގައިކަ 

މިއިން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކާ ގުޅިގެން ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާެނ 

 ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، 

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

ބުނާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ޚިދުމަތް )ޕްރިންސިޕަލް ސަޕްލައި( 

ތުން، އިތުުރ ޚަރަދުތެއް ގޮތުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ިޚދުމަތް ކަސްޓަމަރުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮ

ފުރިހަމަ ގޮތެއް ފޯރުވައިދިނުމަްށޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަކންކަމަށާއި، އެހެން ކަމުްނ 
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ވާނީ ޕްރިންސިޕަލް ޚަރަދަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރެވޭ ބީދައިންކަމަށާއި، އެ ހަރަދުތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ިހސާބު ކުރެވެން

same tax treatment as principal supply) (  ީމި ހާލަތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކ

 ހިނގާ އެހެނިެހްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ފަދައިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ހަރަދުތަކަކީ ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި، 

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

މެތަޑަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނަގާ އެސް،ޕީ.އެޗް.ސީ އަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނ އިތުރުން، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ކުންފުނިން ފޯރުވައިދޭ ޕްރިންސިޕަލް ސަޕްލައިއާ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭ ހިނދު އަދި އެއަށް ވަކި ޓެކްސް ރޭޓެއް 

ށްދިނުމުގައި ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފައިވާ ކަނޑަނޭޅޭނެ ފަދައިން، ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ

ހަރަދުތައް ވަކިވަކިކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ެއއަށް ވަކި ޓެކްސް ރޭޓަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވިގެްނ 

 ށާއި، ނުވާނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މި ެދ މުޢާމަލާތުގައި ވެސް ހިމެނެނީ ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ކަމަ

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

އިންޝުއަރެންސް ސަޕްލައި އާއި އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިނުވާ ކާޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތަށް އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް ޮއްފ 

ޕްލައި އެއް ކަމުގައިވެ އެ މުޢާމަލާތް ބައިބައިނުކުރެވި، ކާޑް ރެޖސްޓްރޭޝަްނ ވިއު އިން ބަލާއިރު އެއީ ސިްނގަލް ސަ

ޚިދުމަތަކީ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތެކޭ އެއްފަދައިން ވީ.އޭ.ީޓ ެގ ބޭނުމަްށ އިސްތިސްނާ ޚިދުމަެތއްގެ ގޮތުގައި ބެލެުވނު 

ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކަީކ  ފަދައިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ވެސް ޕްރިންސިޕަލް އެގްޒެމްޓް ސަޕްލައިއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގައިފައިވާ ހަރަދު ކަމުން، މުޅި މުޢާމަލާތް ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ވެއެވެ. އިން އިސްތިސްނާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އިސްތިސްނާވާނެޖެހޭ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުެނފައި

 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

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

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

މަާށއި، އެވްރީތިން އެވްރީވެއަރ މައްސަލައިގައި ވެސް، މުޢާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެުގން ކަމަށް ޫނނީ ނުާވނެކަ

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

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

" 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.”   

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

 ބިނާކޮށް، ޓެކްސް ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމަކީ ހަމަ އެކަނި އެ ކަމުގެ މައްޗަށް

އެންގޭނެ ސަބަބެއް ޫނންކަމަށާއި، މިއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތން މުޢާމަލާތެއްގެ އަސްުލ 

އަށް   ecnomic realityދެނެގަތުންކަމަށާިއ، އަދި މި ފަަދއިން މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު ދެނެަގތުމުގައި އެ މުޢާމަލާތުގެ 

ރުމާއެކު، މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދިީނ ރިއާޔަތްކު

ކޮން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްތޯ ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި އިކޮނޮމިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ވިއު އިން ބަލާއިރު އެއީ 

 ނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ބައިބައިކުެރވިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ސިންގަލް ސަޕްލައި އެއް ކަމުގައިވާ

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

ުއނާފުކުރާފަރާތުން ކުާރ އެޚިދުމަތްތަކަށް މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހޯދުމަށް އައިސްފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި އިސްތި

އިންވޮއިސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްެގން ކަމަށްވާތީެވ، އެ އިންވޮިއސްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަްތ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިނގާ ވަކިވަކި ހަރަދު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވާ ނަމަ އެއިންވޮއިސްއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން 

ސް.ޓީ ހިސާބު ކުރިނަމަ މީރާއިން ބަޔާންކުރާނީ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ފޯރުވައިދެނީ ޖީ.އެސް،ޓީ އިން އިސްތިސްާނ ޖީ.އެ

ކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުުރ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް ހެއްެޔވެ؟. އަދި އެގޮތަށް ިއންވޮއިސް އޮތް ނަމަ މީރާއިން ެއ 

އި ކުރާނެހެއްޔެވެ؟. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެތޯ ުބނެ އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ސުވާުލ އިންވޮއިސްފަޅިފަޅިކޮށް ބައިބަ

 އުފައްދާ ފައިވެއެވެ. 
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 އެނގެން  ވަކިން ހަރަދުތައް އިންވޮއިސްގައި ،ކަމަށާއި ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ އެކަން ހަޤީގަތަކީ އޮތް މިކަމުގައި އަދި .145

 އިން މޯލްޑިވްސް ނޯޓިކަލް ބަލާއިރު އިން ވިއު އޮފް ޕޮއިންޓް އިކޮނޮމިކް ނަމަވެސް ހުރި އެއްކޮށ ނުވަތަ ނަމަވެސް ހުރި

 މުޢާމަލާްތތަކާ  ފަދަ މި ކުރެވެންޖެހޭނީ  ހިސާބު ޓީ.އެސް.ޖީ  ކަުމން އެހެން ،ކަމަށާއި ސަޕްލައިއެއް ސިންގަލް ފޯރުވައިދެނީ

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

 ވެސް ކަން  ދީފައިނުވާ ރައްދެއް އެއްވެސް މީރާއިން ވާހަކަތަަކށް  ދައްކައިފައިވާ ފަރާުތން އިސްތިއުނާފުކުރާ ބުނެ

 . ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ނުވޭ  އްއެޕްލައި އަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ)ފ( ކޮމްޕޮޒިޓް ސަ

އިސްތިއުނާފު ފޯމްގައި ނޯޓިކަލް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މީރާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރަނީ،  .146

ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އާއްމު އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ 

ދޭ މުދަލާ ޚިުދމަތް ކަމަށާއި، އަދި ކޮމްޕޮޒިްޓ ސަޕްލައިއެއްގައި އޭގެ ޒާތުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަަތ އެއްކޮށް ފޯރުވައި

 ޚިދުމަތެއް ވަކިވަކިން ވިއްކުމަކީ އާއްމު އުސޫލުން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

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

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

ގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރު ސަޕޯޓެއް ދިނުމު

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވާނީ ލިޓަރަލް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ  37ގަވާއިދުގެ 

، 4 މީރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށްވީ ނަަމވެސް، މި ބަޔާނުގެ ގޮތުން އެންސިލަރީ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް

ވަނަ ނުކުތާގައި ތަޕްސީލުކޮށްދީފައިވާނެ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ޕޯރުވައިދެނީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  6އަދި ، 5

ން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންާވ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކީ މުދާ ހުރި ތަނަކު

ތަނަކަށް މުދާ އުފުލައިިދނުން ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންޝަލް ޭނޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން 

ދެނެގަތުމަށް އޮންނަ އުސޫލު ކަމުގައިވާ އޮބްޖެކްޓިވްކޮސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ިލބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަްނ 

ނަ އިރު އިސްތިއުނާފކުރާފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އންނަ ކަސްޓަމަރުން ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ ފަރާތުން ދެނެގަން

ބޭނުންވާ ހިސާބަކަށް މުދާ އުުފލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމީ ސާފުވާން އޮތް ހަގީގަތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މީރާއިން މި 

ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއްޯތ  މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ގޮތެއްގައި

ކަމަށާއި މި މުޢާމަލާތަކީ ވެސް ސިންގަލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ނުގުޅޭ މިނިވަން 
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 ރޭޓޫ ކަނޑައެޅިގެން ާދނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ކަނޑައެޅޭ ހިސާބުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވެންވީ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މުދަލަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓު ބިނާވެފައިވަނީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޒާތަށް ކަމަށްވާީތ  .148

އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ވެސް، އިސްތި

ހަގީގަތް ދެނެގަތުަމށްފަހު މެނުީވ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވޭ ރޭޓު ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، އެެހން ނަމަވެސް މީރާއިްނ 

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

ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ިއސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއަކަށް ނުވާކަމަށް މީރާއިން 

ދެކޭ ސަބަބެއްވެސް އަދި އެފަދައިން ދެކޭ ނަމަ ދެކޭ ސަބަބެއް ވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

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

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

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

ނިޒާމުތަކުގައި މި ފަދަ ޚުޞޫާމތު ގުޅިގެން އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސާބިތުޮކށްީދފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެްނ 

ލް ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ ނަމަ އެފަދައިން ދެކޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެެވން ކަމުން، މިއީ ސިންގަ

ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ޫންނކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވުމަްށ 

 ގެންދާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ ހައްޤަށް ހުރަސް އެޅި

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

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

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

  -އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅި: ޓްރައިބިއުނަލްގެ

mailto:info@tat.gov.mv
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުަށހަޅާފައިމިވާ މައްސަލައަކީ މީރާގެ  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .150

ރ )ނުވަ ލައްކަ 919,305މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮޑިޓުން ނިންމި ނިންމުމަށް އިުއތިރާޒުކޮށް، އިތުރަށް ދައްކަންޖެޭހކަމެއްކަ

އަކީ އެފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮްށ  ނަވާރަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ަފނަރަ ރުފިޔާ(

ގައި އެފަރާތުން ހުަށހެޅި ނޯޓިސް ޮއފް އޮބްޖެކްޝަްނ އާ ގުޅިގެން މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ޮއބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު

މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންަނން ނުޖެހޭ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މީރާއިގެ އޮބްޖެކްޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަީކ 

ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަމަާށއި މި މައްސަލައިގައި ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިެގން އިތުރަށް ދެއްކުމަްށ 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ގުޅިގެްނ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަްށ ، ދަުދގެ ތެރެއިންމީރާއިން އަންގާފައވާ އަ

އަކީ ދައްކަންނުޖެހޭ  ރ )ނުވަ ލައްކަ ސޯޅަހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ރުފިޔާ(916,669ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 އަދަދެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަާޅފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، 

ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނާއި ަގވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަްނ ޖީ.އެސް. .151

ޔަޤީންކުރުމަށާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެްނ ޒިންމާތަށް އެފަރާތުްނ 

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަްނ އަދާކޮށްފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަްށޓަކައި އިސް

ގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ވަނީ  2018އޭޕްރިލް  22އަދި  2017ޖަނަވަރީ  24އަންގައި 

 ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި  35)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގެ R-45/2013 ގަވާއިދު ނަންބަރު ، މީގެ އިތުރުން .152

 42"ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން ނިންމި ިނންމުމަކާމެދު، ނުވަތަ މީރާއިން ިނންމި ނިންުމމަކާމެދު ޤާނޫނުގެ 

ޅަންާވނީ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރާަނމަ އެކަން މީރާއަށް ހުށަހަ

 30ނިންމުމެއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުަވތަ ީމރާއިން އެ ފަރާތަކަށް އެންިގ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

ފޯމު މެުދވެރިކޮށް، އެ ފޯމުގައި  (MIRA 903)"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު.." ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި "ިމ ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ، އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކާއި، އެފަރާތުގެ ނަޒަރުގައި އެފަރާތުން 

ދު ހިސާބުކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރަންާވނެ.." ކަމަށް މީރާއިްނ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ ކޮބައިކަން އަދި އެ ޢަދަ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv
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އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާނީ އެފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .153

ގައި ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  2019ޑިސެމްބަރ  19ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެފަރާތުން 

 ގައި ގޮތެއް ނިންމާފައި ވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ.  2020ރިޗު މާ 18ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން 

 އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންަގއި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛ .154

)ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު( ގެ  )ގެ ގަވާއިދުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމު( R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

މުދަލެއް ނުަވަތ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 104

ރުވައިދެނީ ވަގުތު، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްހުރީ ދިވެިހރާއްޖޭގައިނަމަ އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމާއި އަދި ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ފޯރުވައިދެނީ ފޯރުވައިދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

 އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށާއި،  ، ހުރި ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ

ންނަމަވެސް އެ ފަރާތުން މުދާ ލޯޑު ކުރަމުންދާ ޕޯޓުގައި ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެ

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

adjustment factor (fuel) ިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަުތރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙިދުމަތެއްކަމަށާއި، އެއީ ބައ 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްއާ ހަވާލާދިނުމަށްފަހު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ  16ގެ  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ  .155

ސަޕްލަޔަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ،ސަޕްލަޔަރުގެ އޭޖެންޓް ނޫންކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތަކީ

ކްލައިންޓުގެ އަތުން ޕޭމަްނޓް ެނގުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް އެ ޕޭމަންޓް ރެމިްޓ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ިނންމާފައިވާ ނިންމުމަްށ  4.1ކޮށްދިނުން ކަމުގައިވާތީ އެ ފަާރތުން މީރާގެ އޮޑިޓް ފައިންޑިްނގެ 

 މާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެފަދައިން ރިވައިޒް ކުރުމަށް އެދޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  އިއުތިރާޒުކުރާކަ

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާފައިާވނީ އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  .156

 ސަރީޙަ އިބާރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ވަނަ މާއްދާަގއި ސާފު  44ޤާނޫނުގެ 

"  މިފަދައިން …އެ ހުށަހަޅާ އިުއތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންެމ ނިްނމުން…ނިންމުމަކީ "

ލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ ޓެކްސް ދައްކާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

ފަރާތުން ހުަށހަޅާ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮްނމެ ނިންމުމެއްކަން އެނެގން ޮއންނަކަމަށާއި، ޓެކްސް 

ގެން އެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިުއނާފުކުރުމާ ގުޅި 44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

މާއްދާ ދަންނަ އުސޫލަކީ، ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޓެކްސް 

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ިއސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ އިއުތިރާުޒކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

އެފަރާތުން ފާހަގަކޮްށފައިނުވާ ުނކުތާތަކެއްކަމުން، މިއީ މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފަިއނުވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަްށ 

 ކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ބިނާކޮށް ހުަށހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފެއްކަން ފާހަގަ

މީގެ އިތުރުން، މިީއ މީރާއިްނ އެއާމެދު ގޮތެއް ިނންމާފައިުނވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ  .157

އިސްތިއުނާފެއްކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ނުކުތާތައް އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒުގައި 

ތަކާ ގުޅޭގޮުތްނ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މުްސތަހީލު ކަމެއްކަމުގައިވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން މީރާއިްނ މިކަންތައް

ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  އަދި މި ހާލަތުގައި މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުމާއި އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން 

 ނެކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަުޅ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވާންާވނީ މީރާއަށް ހުށަހެޅޭ އިުޢތިާރޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން  .158

-TAT-CAނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ގުޅިެގން ކުރެވޭ އިސްތިއުނާފަކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 

G/2019/031  ެސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ ވ. މީރާ( މައްސަލައަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި، އ(

މައްސަލައިގައި ހިމެނިގެންދިޔަ މީރާގެ ނިންމުމަކީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒު ބަލައިނުގަުތމަށް މީރާއިން ނިންމި 

ކުރެވި ަބހުސްކުރެވިގެން ދިޔައީ މީރާގެ ނިންުމން އެއްފަރާތްކޮށް ސީާދ ނިންމުމެކަމަށާއި، ޓްރައިބިއުނަަލށް އިސްތިއުނާފު

އޮޑިޓްގެ މަޢުޟޫއަށްކަމަށާއި، ެއފަރާތުން ދައްކަވަމުން ދިޔަ ނުުކތާތައް ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި އަދި 

އެއް އެފަރާތުން  external auditors reportވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، މީރާގެ މައިގަނޑު ބަހުޘަކަށް ވެފައިވަނީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުން އެ ލިޔުން ނުވަތަ އެ 

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިނަމަ، މީރާއިން އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މަރުޙަލާގައި އެކަްނ 

ކޮށްފައިނުވާއިރު، މީރާއިްނ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، މީރާއިން ނިންމާފައިނުވާ ފާހަގަ

ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބަހުޘްނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގެ 

ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލަްށ  2021ޖުލައި  08އި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ "....ވަނަ ފިޤުރާގަ 26މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއެކު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ އިސްވެހަވާލާދީފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ރިޕޯޓެއްކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް، އެ 

ތަ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒު ރިޕޯޓަކީ މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާއެއްކޮށް، ނުވަ

ބަލަމުންދިޔައިރު މީރާއަށް ހުށަަހޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއްކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓާ އެ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންބޭުނންވާ ޝަފަވީ ހެއްަކްށ 

ނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނަމަ، އެކަން ވެގެންދާނީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

އިންތިޒާމުވެފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ތަރުތީބުވެފަިއ އޮންަނ އުސޫލުތަކާ މުޅިްނ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ހިލާފަށްކުރެވޭކަމެއްކަމަށާއި، މީާރގެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުާވ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބަޙުޘްކުރެވުމަކީ 

 ނޫންކަން މި މައްސަލައިގައި އިސްވެ ނިންމާފައިވާ ނިން ުޚސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް އުސޫލު 

މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ެއއް ޚުސޫމާތަކީ އެފަރާތުން އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި 

ގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެޭހީނ ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ނުުކތާއެކެވެ. އެނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގައި މުޢާމަލާތު

economic reality ިއެގޮތުން، މިޚުސޫމާތުގައި ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ، އަކީ ކޮބައިކަމަށް ކަމަށާއcomposite 

supply  ެއެއްކަމާ، މި މައްސަލައިގައި އެފަރާތުގprinciple supply  އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ

މަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޚަރަދު ވަކިވަކިކޮށް އެއީ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތަށް ަބލައި ޚިދުމަތްކަމާ އެ ޚިދު

 artificially splitރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ުމދަލާ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަާރތާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާްތ 

ފާހަގަކޮށްފަިއނުވާ އައު ުނކުތާއެއްކަމަށް މީރާއިްނ  ނުކުރެވޭނެކަމެވެ. މިނުކުތާއަކީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެފަރާތުން

ފާހަގަކުރުމުން އެއަށް އެފަރާތުްނ ދީފައިވާ ރައްދަކީ "....ޓެކުހާބެހޭ ހަބީރުންގެ ނުވަތަ ގާޫނނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

އެހެންނަމަވެސް،  34މެވެ." މައްސަލައިގައި ބަހުސްކުރުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮންނަ ކަމެއް ނުމެ ނޫން

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

މީރާގެ ނިންމުމަކަށް އިއުތިރާުޒ މަރުޙަލާގައި ތައުނުކުރާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޚަބީުރންގެ ލިޔުން ނަމަވެސް 

ޅަންވާނީ އިއުތިރާޒުގެ އެ މަރުޙަލާގައިކަން އެނގޭކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހުށަހަ

އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގެ ބޭނުމަކީ، އޮޑިޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ސާފުކޮށްދީ އެކަން 

ބިތުކޮށްދޭންެޖހޭ މަރުޙަލާއަކީވެސް އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށާއި، އިއުތިރާޒުގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކަަމށާއި، އެަކން ސާ

މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބުރަވާނީ މުޅިންވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާތަކާ ހުށަހަޅާ 

ފައިނުވާ ކަންކަމަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމޭނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިއެއް ހެކިތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ

ވަނަ މާއްދާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ "އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ  44ނުވާނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ރުޙަލާގައި މީރާއިން ނިންމާފައި އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން." ކަން ސާފުވާން އޮންނައިރު، އިޢުތިރާޒު މަ

ނުވާ ނިންމުމަކާ މެދު ބަހުޘްކުރެވި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެމާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށްކުރެވޭ ކަމަކަށް 

 ނޫނީ ނުވާނެކަމަށް މީރާއިން ުބެނފައިވެއެވެ.  

                                                           
 ވަނަ ނަންބަރު 2.13ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ރައްދު" ގެ  2020ޑިސެންބަރު  08  34
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ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ނުކުތާއަކީ: ދެވަނަ  .159

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްާނ ވެގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީރާއިްނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

 ހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން؛   މި ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން އަންނަިނވި ކަންތައްތައް ފާ

ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް   .160

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

 ށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ަފދައިންކަމަށާއި، ބަޔާންކޮ

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

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

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

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

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނެެއވެ.

ޖަރުންނަށް އެީހތެރިކަން ފޯުރވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ ެއރުވުމާއި ބޭލުން، ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަިސން (4)

އިންސްޕެކްޝަން ައދި ލިޔެކިޔުން  ،ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެްނޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުަދންކުރުން

 ނުވަތަ ؛ ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ ޙިދުމަތްތައް

 ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް."   ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރާ ގުޅިގެ (5)

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާަހގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެްއ ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ  .161

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމާމެދު ެއއީ ދެބަސްވުމެއް ނެތްކަމެއްކަމަާށއި، ނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ޞަރީޙަ އިބާރާތުން "އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް"  4ގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 37ގަވާއިދުގެ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ުނހިމެނޭނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާނެ ކަމަށާއި، ވީާމ 

އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.

 ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ޞަރީހަ ނައްސުްނ ދޭހަވާ އެއްކަމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް ހަމައެކަނި  .162

މަތުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދު

ހުރި ތަނަކަށް ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަްށ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 
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ެހންތަަނކަށް މުދާ ނުވަަތ ފަސިންޖަރުން އުފުލައިދިނުން ކަމަށާިއ، ބޭރުގައި ހުރި ތަނަުކން ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި އެ

އަދި ވަކި ހާއްސަކޮށް އެ މާއްދާގައި "..މީގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ުނިހމެނެއެވެ.." މިފަދައިން 

ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން،

އިންސްޕެްކޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން  ،ބޭލުން، ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިްނގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިްނގ، ގުދަންކުރުން

ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ބޭނުމަްށ ބައިަނލްއަޤްާވމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަްނކަން ނުހިމެނޭކަަމށާއި، ގަވާއިދުގެ

މި މާއްދާގައި ދޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ވަކިން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްތޯ 

ރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭނެތޯ ބަޔާންކޮށްފައެްއ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތު

 37ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

މަތުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް ނުހިމެނޭނެކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދު

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެއްވެސް އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް ދީފިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ނޫންަކމަށާއި، އަދި މި މާއްދާގެ ބޭނުަމށް އެ ޚިދުމަތަކީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ 

 ގުޅިގެން ދޭ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ވަކިން ދޭ ޚިދުމަތެއްތޯ ބެލުމަށް ލާޒިމުވެގެން ނުދާކަމަށް މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރުގެ ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގެ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތު .163

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ެއންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިނުވާކަން 

ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކޮމެންޓް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަުށން  އެ ފަރާތުްނ މުދާ ލޯޑު ކުރަމުންދާ  104ނީ، ޖީ.އެްސ.ޓީ ގަވާއިދުގެ އެފަރާތުން ބުެނފައިވަ

ޕޯޓުގައި ފޯރުވައިދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ނުވުމާއެކު މި 

 16ގެ  TR-2012/G8 ނޫންކަމުގައިކަމަށާއި، އަދި  ޓެކްސް ރޫލިންގ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް

ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް ހަވާލާދިނުމަށްފަހު، އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ސަޕްލަޔަރުގެ ކްލައިންޓުގެ އަތުން 

 އެ ޕޭމަންޓް ރީއެމްބަރސް ކޮށްދިނުންކަން ޕޭމަންޓް ނެގުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަށް

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުދަލެއް ނުަވތަ  104މީރާއިން އޮޑިޓުގައި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަާވއިދުގެ  .164

ވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށްވިޔަސް، އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ވަގުތު، އެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް ހުރީ ދި

ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެްއ ފޯރުވައިދިނީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

mailto:info@tat.gov.mv
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އެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމުގައި ބެެލވޭނެކަމާއި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރފަތުރާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ފޯރުވަިއދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ފޯރުވައިދެވިފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމާއި އަދި މިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

އެޕްލައިވާނީ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖަންޓެއް  16ގެ ޕެރެގްރާފް  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  .165

ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދައި ހާލަތުގައިކަމާއި ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި،  

މަރުންގެ ޕޭމަންޓްތައް ރީއެމްބާރސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ސަޕްލަޔަރުގެ އޭޖެންޓް ނޫންކަމާއި އެފަރާތުން ކަސްޓަ

ކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތައް އެ ޕޭމަންޓް ރެމިޓް ކުރަނީ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިާވތީއާއި 

ގެ  TR-2012/G8އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންއެކަން އެނެގން އޮުތމުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނަބރު 

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެޕްލައި ނުވާނެކަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.  16

ވަަނ ނަްނބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ  9.5.21ަވނަ ަނންބަުރން ފެށިގެްނ  9.5.7އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .166

 މީރާއިްނ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛   ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިަގނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިަވީނ، ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތަކާ ުގޅިގެން އެ މުޢާމަލާތެއްގެ  .167

“economic reality” ުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ އަކީ ކޮބައިކަން ބަލަންވާނެކަމާއި އެފަރާތުން ފޯރ“composite 

supply”  ްއެއްކަމާ އަދި ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިްނ މައިގަނޑު އެއް މުދަލެއ

ކަމަށާއި، އަިދ  (principal supply)ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ  އެ ުމޢާމަލާތުގެ މައިގަނޑު މުދާ ނުވަަތ ޙިދުމަތް 

ނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ މައިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، އިސްތިއު

އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކި އެކި ކަންކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ވަކިވަކިން ދައްކާފައިވީނަމަވެސް އެއީ ވަކި 

ސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މުދަލާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ރަޖި

“artificially split”  .ެކޮށް އެއިން ވަކި ރޭޓެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެކަމަށް މިރާއިން ބުެނަފއިވެއެވ 

ލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާފހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮމްޮޕސިޓް ސަޕް .168

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުޞޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، 

އުސޫލުން ކުރެވޭ ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި އޭގެ ޒާތުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ިޚދުމަތެއް ވަކި ވަކިން ވިއްކުމަކީ އާންމު 

(sense making  .ެކަމެއް ނޫްނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވ 

i. Oxford Learner’s Dictionaries ގައި   “Ancillary” ާމނަކޮށްދީފައިވަނީ؛   
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 “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  .169

ތުރު ސަޕޯޓެއް ހުސޫމާތަކަށްވާއިރު، އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެ ޚިުދމަތަކަށް އި

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ.  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް  .170

ވަނަ މާއްދާގެ  20މީ ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫުނގެ އެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާ

)ދ( ގެ ަދށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، އަދި ބުެނވިދިޔަ މާއްދާގެ ބޭނުމަްށ 

 37ހިމެނޭކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސިަލރީ ޚިދުމަތްތައް ނު

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ފައިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނެއް ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އަމަލުކުރަންވާީނ ެއބަޔާންކުރެވި .171

ވަނަ މާއްދާގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  37މަތިންނެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންެޖހޭނެކަމަށް މީރާއިން ވާނީ ނިްނމާފައެވެ. އަދި މީރާއިން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  37ންމާފަިއވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އެފަދައިން ނިންމުން ނި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ސަރވިސް ނުހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމުގެ 

އިދުގައި ބަޔާންކުރާ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަށް މީރާއިން މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށާިއ، ނިންުމން ނިންމާފައިާވނީ ޤާޫނނާއި ގާވާ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  9.5.25ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން  9.5.22އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ؛ .172

 ރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން؛ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ތީރީގައިވާ ކަންތައް ފާަހގަކުރާ ކަމަށް މީ

( 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 37އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .173

ތެއްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރަީނ އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް، އޭގެޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަ

ގޮތުގައިދެވޭ ޙާލަތުގައި އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް 

ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮންކަންތައް 

 4/2011ޗަށް ބިނާކޮށް ބުެނފައިވާ ބުނުމެއްކަން ސާފެއްނުާވކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި، ޤާޫނނު ނަންބަރު ތަކެއްގެ މައް

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް  3)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ޭބނުންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުަވތަ ިޢބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލަިއން  ފާސްކުރުމުގައި، ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް

ދޭހަވާ ޢާންމު މާނަ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެކަުމގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( 

ކި މާނައެއް ދޭހަވާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ގައި ބަހެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން އޭގެން ވަ

ދޭހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، 

 ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަަލންވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ.

ހ( ގައި ވަރަށް ސަރީޙަ އިބާރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ) 37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .174

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަްނތައްތައް ިކޔައިދިނުމަށްފަހު "...މީގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެްއ ުނހިމެނެއެވެ...." މިފަދައިން 

ލިންގ، ފަސިންޖަރުންަނށް އެހީެތރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ( ަވނަ ަނންބަރުގައި  "ގްރައުންޑް ހޭންޑ4ްބަޔާންކުރުމަށްފަހު )

 ،ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްިލންގ، ސްޓީވެޯޑރިންގ، ގުދަންކުރުން

 އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ ޙިދުމަތްތައް" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ވީމާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ެއންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ނުހިމެޭނކަންސަރީޙަ އިބާރާތުން  .175

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން  20އީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ އެނގެން އެބައޮތެވެ. އަދި މި

އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަަމށާއި، އެެހންކަމުން، ހުސޫމާތު އުފެިދފައިާވ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މީރާއިން  ދައްކަން މީރާއިން އެންގި އެންގުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ، އެހެންނަމަވެސް، އޮޑިޓް މަރުހަާލގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮަތށް ަބލާއިރު .176

ވަނަ މާއްދާގައި  37ވާއިދުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަުތގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްކަުމން، އެފަރާތުން ީދފައިވާ 

ށްފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ީމރާއިން ތައްޔާރުކޮ

ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެފަރާތުގެ ކޮމެންޓްއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި 

 އެފަރާތުން އަންނަނިވި ފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

177. “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 
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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.  

178. 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 މަރުހަލާގައި  .179

އިން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވަނީ ެއޖެންޓެއްގެ ރޯލުކަމަށާއި، މީރާ

ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ ބަދަލުަގއި އޭޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ  16ެގ  TR-2012/G8ނަންބަރު 

މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އޭޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް، އެ 

ގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޒިންމާވާންޖެެހނީ އޭޖެންޓުކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެގޮތުން އަނބުރާ ހޯދާ އަދަދުން މުޢާމަލާތުގެ އަ

އެޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި މި ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށާއި 

ފުކުރާ ފަރާތުގެ ރޯލަކީ އޭޖެންޓެއްގެ ރޯލުކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިފަދައިން އަދި މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާ

ބަޔާންކުރުމުންވެސް އެނގިގެންަދނީ އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިާވ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި 

ރާފުންވެސް އެނގިގެންދާއިރު، މިފަދައިން ދޭ އެންސިލަރީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިއުތި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ބައިނަލްައޤުވާމީ ދަތުރު ފަތުރުެގ  37ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، 

ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ކޮމްޕިޒިޓް ސަޕްލައިއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި އެހެންކަމުން މި ނުކުތާއާ ހަވާލާދީ  .180

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދެވޭ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އިސްތިސްނާ 

ސް.ޓީ ގެ ބޭނުމަށް ބަލަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި އެ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ޖީ.އެ

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހެިދފައިވާ ގަާވއިދަށްކަމަށްވާތީ ހުސޫމާުތ އުފެިދފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ 

 ޚިދުމަތެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް އެފަރާތުން  13ންބަރުން ެފށިގެން ވަނަ ނަ  8އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަާޔނުގެ  .181

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި 
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ަކށް މުދާ އުފުލައިދިނުންކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއަކީ މުދާ ހުރި ތަނަކުްނ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންާވ ތަނަ

މި ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ޮއްނނަ އުސޫލު ކަމުގައިވާ 

އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަ އިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ތުން ޚިދުމަތް ލިބިަގތުމަށް އަންނަ ކަސްޓަމުރުން ހޯދަން ެއދޭ ޚިދުމަތަކީ އެ ފަރާތުން ބޭުނންވާ ހިސާބަކަށް މުާދ ފަރާ

 އުފުލައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްކަމީ ސާފުވާން އޮތް ހަޤީޤަތް ކަމަށް މީާރއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޔާނުަގއިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސް .182

ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެފަރާުތން މި މުޢާމަލާތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ދަޢުރަކީ އެޖެންޓެއްގެ ދަޢުރުކަމަށާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ދެނެގަތުމަްށ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދައިން ޚިދުމަތުގެ "ޓްރޫ އެންޑް ސަބްސްޓޭންޝަލް ނޭޗަރ" އަކީ ކޮބައިކަން

އޮންނަ އުސޫލު ކަމުގައިވާ އޮބްޖެކްޓިވްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުގެ ނަޒަރުން ިލޭބ ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން 

ދެނެގަންނައިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ޙިދުމަތް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

މާތު ދީފައިވަނީ ދެފަހަރު ދެގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ޮއޑިޓް އަދި އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަލާގައި މި މުޢާމަލާތަކީ މީރާއަށް މައުލޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރަކީ 

ފަރާތުން ޢަމަލުކޮްށފަިއވަނީ ޕްރިންސިޕަލުގެ ބަދަލުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު  އެޖެންޓުގެ ދައުރުކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ

އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި މި ޚިދުމަތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން 

އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ެއްނސިލަރީ ޚިދުމަތަކީވެސް  ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ަދުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމާއި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ބައެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

  މީރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ. ފަރާތުގެ ދަޢުރަކީ ކޮބައިކަން ޚުދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްވެސް ސާފެއް ނޫވާކަމަށް

އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ފުރަތަމަ ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ  .183

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯުރކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ސިންަގލް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އެަކތި އަނެއްކައްޗާ ނުގުޅޭ

މިނިވަން ޚިދުމަތްތަކެއްޯތ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހަީޤޤަތުގައި މި ހުސޫމާތުގައި ޖަާވބު ހޯދުންެޖހޭ ސުވާލަކީ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ދީފަިއވަނީ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްކަމަށް އެފަރާތުންވެސް އިއުތިރާޒުުނކުރާއިރު، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެފަރާތުން ފޯރުކޮށް  .184

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ްގރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިްނޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން 4ވަނަ މާއްދާގެ ) 37ގަވާއިދުގެ 

ންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، ލޭޝިންގ، ސެކިއުރި

އިންސްޕެކްޝަްނ އަދި ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުންފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަްތތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،ގުދަންކުރުން
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  58   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ތުްނ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

 ރައުޔު  އިއްތިފާޤްވި 

 ރައުޔު  އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ފަރާތުން  ގެ ( ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ) މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ނޯޓިކަލް  އިސްތިއުނާފުކޮށް  މައްސަލަ  މި 

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

 ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ،ނުކުތާތަކަށާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ގެ ( ފަރާތް  ރައްދުވާ  އިސްތިއުނާފު  ނުވަތަ 

 އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  ލައާ މައްސަ 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން 

ވަީނ  ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ( ހިސާބުކޮށްފައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ؛ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  .1

ގެ ނިޔަލަްށ  2018ރުވަީރ ެފބު 28އިން  2014ޑިސެންބަުރ  01ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށްކަްނ ބެލުމަްށ،  ޤާނޫނާއި

-AR އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރުމަށްފަހު، މީރާގެ ނަންބަރު 

LBD/GST/2019/101 ެމުއްދަތަށް ޓެކުހުގެ )ޖީ.އެސް.ީޓ( ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި އ

ގައި ރިފަރެންސް ނަންބަުރ  2019ޑިސެންބަރު  5ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު ދައްކަންޖެހޭކަން އަންގަިއ 

1019621/NOTA-GGST/LBD/2019/02 ްއިސްތިއުނާފުކުރާ  ،ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށ

 ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ.

އަީކ  )ނުވަ ލައްަކ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަހެްއ ދިވެހި ރުފިޔާ( 919,305އޮޑިޓުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2

ށް ގައި މީރާއަ 35ގައި 2019ޑިސެންބަރު  19ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ދެކި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

އިއުތިރާޒު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން، އޮޑިޓްގައި އަދަުދ 

ގައި   2020މާރިޗު  18ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކުހުގެ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމަށް ިނންމައި، 

 ބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާަފއިވެއެވެ. އޮ  OA/2019/58-220ނަންބަރު

                                                           
 އޮބްޖެްކޝަން ހުށަެހޅިތާީރޚުގެ ގޮުތަގއި ެއވަނީ ޮއބްޖެކްަޝން ރިޕޯޓްަގއި ޮއްބޖެކްޝަން ހުށަެހޅިތާީރޚްކަމަށް ބުނެަފއިާވ ތާރީޚް   35
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ރިޕޯޓުގައިވާ އޮބްޖެކްަޝން ރިވިއު   OA/2019/58-220އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަްނބަރު ؛ދެވަނަ ކަމަކީ  .3

މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ަވނަ  44ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށަޓކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2020އޮގަސްޓު  25އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން 

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެ އިއުތިރާޒާއި ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިުއތިރާޒާއި ؛ތިންވަނަ ކަމަކީ .4

ނިންމުމާއި ޓްރައިބިއުނަަލށް ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯަމށް ބެލުމުން އެނގޭޮގތުގައި، ިމ މައްސަލާގެ ޚުޞޫމާތު 

ދީފައިވާ އެހެން އުފެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން 

)ހަޔެއް އިންސައްތަ( ގައި  6އެޚިދުމަތްތަކުން % ،ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ އެންސިލަރީ ސާރވިސްކަމަށް ނިންމައި

 ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަްށ މީރާއިން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

 ރަނގަޅު ިނންމުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވަނީ މީރާއިން ިނންމާަފއިވާ ނިންމުމަކީ .5

ވަަނ  20 36އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަްށ މީރާއިން ނިންމާފައިވަީނ  ޖީ.އެސް.ީޓ ޤާނޫނުގެ 

ކުރާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފު ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ. 37 37މާއްދާ ގެ )ދ( އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ

ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ އެ ފަރާތަީކ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ަފތުުރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތެއްކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށެވެ. 

ން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

އަގު ބަޔާންކުރުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ބައެއް ކަންކަން އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަުތރުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި 

އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި އެކަްނކަމާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން މީރާއިން އަންގާފައި  ،ނުހިމެނޭ

 .38ވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ 

ަވަނ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައި ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުެގ  20ރައްދުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .6

ވަަނ  37މަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ޖީ.އެސް.ީޓ ގަވާއިދުގެ ޚިދު

ވަނަ ނަންބަރުގައި ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން "އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް" ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ  4މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ  ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެކަން

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   36
 ގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު()މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ R/2011- 43ގަވާއިދު ނަންބަރު   37
 ވަނަ ޞަފުޙާ  4އަދި   3އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ  38
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

71 ގެ  60   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވެގެންާވ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމަށް 

ންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ިނންމާފައިވަީނ ނިންމައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުންފޯރުކޮށްދީފައިވާ  އެ 

  39ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައި  20މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .7

ގުމުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ  37ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ އެހެން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީއެސްޓީ ގަވާއިދުގެ 

 6ޙިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ޚިދުމަތްތަކަށް %( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެންސިލަރީ 4މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ )

)ހަޔެއް އިންސައްތަ( ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަްށ މީރާއިން ނިންމުމުންނެވެ. ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  

 ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ީމރާއިން ދައްކާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގެ  20ވަނަ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  37

ބޭނުމަށް، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ދަތުުރ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މާނަކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ތެރޭގައި 

  ކަންކަމާއި ނުެބލެވޭނެަކންކަން ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.ބެލެވޭނެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތަކީ ބައިނަލްއަޤްއާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެކަން  .8

ނގެއެވެ. އެފަރާތުންދޭ ބައިނަލްއަޤްާވީމ އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންަތކަށް ބެލުމުން އެ

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެޭރގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން 

ން ބައެްއ . އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުންދޭ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުުރ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ އެހ40ެހިމެނެއެވެ

އެރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސް އަދި  41ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް ދީފައިވާކަން މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި 

ޗާޖްލިސްޓް ބެލުމުން ެއނގެއެވެ. އަދި  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާިއ ުހށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަްއ 

  42ފަރާތުން އެނސިލަީރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ކަމާމެދު އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާ ކަން އިނގެއެވެ.ބެލުމުން އެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަީނ  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ؛ .9

                                                           
  ވަނަ ޞަފުޙާ 2އަދި  1ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  -5

 ވަނަ ޞަފުޙާ 10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ   40
 ގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން   4.1ގެ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން   41
 ވަނަ ޞަފުޙާ 7އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ުފރަތަމަ ބަާޔނުގެ   42
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އަގުން މި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  ؛" ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު )ހ( އިން ފެށިގެން )ގ( ގެ 

 ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައިވަނީ  20ނިޔަލަށް އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ލިސްޓެއް އޮވެއެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 

 މިފަދައިންނެވެ.  ދަތުރުފަތުުރގެ ޚިދުމަތްތައް "" ބައިނަލްއަޤްވާމީ  

ވަަނ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައި ޞަރީޙަ ނައްޞު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދުތރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތުން  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަީކ  37ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގޭނެކަން އެނގެއެވެ. އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައި  37ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( މާނަކުރާ މާއްދާއެއެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  20.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ޖީ

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގެ ބޭނުމަށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  20ވަނީ " ޤާނޫނުގެ 

  :ހިމެނެނީ

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

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

  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ ހުރި އެހެން ތަނަކަށް؛ (3)

 ށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނެެއވެ. ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަ

 ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، (4)

 ންލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެްނޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން، އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔު

 ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ 

"  .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް (5)

 މިފަދައިންނެވެ. 

ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ީޓ ވަަނ މާއްދާ ގެ )ދ( ގެ ަދށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަތުރުެގ  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .10

ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ  5އަދި  4ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ،ނެގުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާއިރު

ޚިދުމަތްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮްށ، 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޚިދުމަތެއްދީފިނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ  5އަދި  4މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  37ގަވާއިދުގެ އެ 

 ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގައި ވާ އިސްތިސްނާގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެަކން އެނގެއެވެ. 20ޤާނޫނުގެ 

އެސް.ޓީ ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްަފއިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ޖީ. .11

ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި ޖީ.އެސް.ޓީ  12އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 
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އި އެ އުސޫލުން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންކަމަށާ 16އަދި  15ނަގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިަވނީ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި އެ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ރޭޓް ބިނާވެފައިވަނީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޒާތަށްކަމަށްވާތީ، 

މި މައްސަލާގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުަމކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް 

  43އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން މައިގަނޑު ދެކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ބުނެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށް ބަލަންޖެހޭނެކަަމްށ  ؛ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަކުރެވޭ ކަމަކީ .12

ބުނާުބނުމެވެ. އެފަރާތުްނ ުބނެަފއިވަނީ ފޯރުކޮށްދިީނ ކޮން މުަދލެއްތޯ ނުވަަތ ކޮން ޚިދުމަތެއްޯތ ދެނެގަންަނންޖެހެއެވެ. 

އަޅަންޖެހެއެވެ. ަތހުޒީބުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢު އަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑަ Economic Realityނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުގެ އަސްލު 

ތަކުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކެޓަގަރައިޒު ކުރުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ދެ ކެޓަގީއެއް 

ިއ އަދި އޭގެ ޒާތުގަ  (mixed supply) އޮންނަކަމަށް ުބނެއެވެ. އެއީ ަމސްހުނި ކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތް

  44އެވެ. (composite supply)އެއްކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ މުދާ ނުވަތަ  ޚިދުމަތް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ މަސްހުނިކުރެވިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކިން ފޯރުވައިދޭ  .13

ށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އައު މުދަލެއް ނުވަތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އެއްކޮށްގެން، އެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަސްލަށާއި ޒާތަ

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މާކެޓްކޮށްގެން ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެކަމާއި، މި ފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ 

ކޮމްޕޮޒިޓް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިންކަމަށާއި، އަދި 50ނަގަންޖެހެނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ިވޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްކޮްށ  ،ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލެވިފައިވާ

މުދަލާއި ޚިދުމަތެވެ. ކޮމްޕޮޒިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް  ފޯރުވައިދޭ

 principal)މުދަލެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ކޮންމެެވސް އެއް ޚިދުމަތަކީ އެ މުޢާމަލާތުގެ މައިގަނޑު މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

supply) .ެކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ނިއުޒިލޭންޑް އަދި ޔޫރަޕްގެ މީގެ އިތުރުން  45ކަމުގައި ބެލެވެއެވ 

 ބައެއްޤަމުތަކުގެ ޤާނޫުނތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޢަލީގައި އެޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަޔާންކޮށްދީަފއި ވާކަމަށެވެ. 

ކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ތަކަށާއި އެފަރާތުްނ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ދެ ބާވަތުގެ ސަޕްލައިއަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފު .14

ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯާމއި އަދި ބަޔާންތަކަށް ެބލުމުން ެއފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެަފރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

 ގެ ގޮތުގައެވެ. composite supplyޚިދުމަތް ކެޓަގަރައިޒް ކުރެވެނީ 

                                                           
 ވަނަ ޞަފުހާ  6އަދި  5އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   43
 ވަނަ ޞަފުހާ  6އަދި  5އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   44
 ވަނަ ޞަފުހާ 6އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   45
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ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ބަލައިގަނެ، ޓެކްސް  ރެވޭ ކަމަކީ؛ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަކު .15

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ވެސް އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްކަމަށް ކަމަށް ުބނެ، މި ޓްރައިބިއުނަުލްނ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަްށވާ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް 

މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ިންނމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  46އޮތޯރިޓީ

ކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ނަގަންޖެހޭނީ މައްސަލައިގެ ައސްލަށް ބަލައިގެންކަމަށެވެ. ޯމްލޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑުން ބަްނދު

ވިއްކުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ އިްނވޮއިސް ތަކުގައި އެމަސް ބަްނދުކުރުމުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ އަގު ވަކިން 

އެނގެން އޮތަތީ އެއީ ބަންދުކޮްށފައިވާ ކަނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ޕްރޮސެސިން ޗާޖުން 

   47ގެން ނުވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮށް މި މައްސަލަ ނިްނމާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގައި މީރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުގައި ވެސް،  .16

އެކަތި އަނެކައްޗާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން އެކަތި  ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި

އަނެކެއްޗާ އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމާށާއި، ކޮމްޮޕސިޓް ސަޕްލައިއެއްގައި އޭގެ ޒާތުގައި އެ މުދަލެއް ނުވަަތ 

 ކަމެއްނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. (sense making)ޚިދުމަތެއް ވަކިވަކިން ވިއްކުމަކީ އާންމު އުސޫލުން ކުރެވޭ 

to ancillary) އަކީ  “ANCILLARY ”އަދި އޮކްސްފަޑް ލާރނަސް ޑިކްޝަނަރީއާއި ހަވާލާދީ  

 an of activities or work main the to support necessary providing something)

organization  މިފަދައިން އޮންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޚުޞޫމާއުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ

ދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫާމތަކަށްވާއިރު، އެންސިލަރީ ޚިުދމަތަކީ ވަކި ޚިދުމަތެއް 

ސަޕޯޓެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތަކަށް އިތުރު 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރު ފަތުރާިއ ގުޅިގެން އެންސިލަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަަމށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

ނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ގެ ބޭނުމަށް ބައި( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  20ޓީ ޤާނޫނުގެ .އެސް.އެއްބަސްވާ ކަމަށާއި، އަދި ޖީ

ވަަނ  4ެގ ( ހ)ވަަނ މާއްާދ ގެ  37ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އެންސިލަރީ ޚިދުމަތް ނުހިމެނޭކަްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

  48.ނަންބަރުގައި ވަރަށް ސަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ

                                                           
 މައްސަލަ   G/2017/003-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު   46
 ވަނަ ޞަފުހާ  9އަދި  8އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ   47
 ވަނަ ޞަފުޙާ ގެ ޚުލާޞާ 14އަދި  13މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ   48

mailto:info@tat.gov.mv
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ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަށް ބަލަިއ މިހާތަނަްށ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިން  .17

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އަދި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ، ދިރާސާކުރުމުން އަހުރެންނަށް ފަހުމްވީ

އި އެކުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެްއ ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ ގޮތުގައިދޭ ޚިދުމަތަކުން ނުވަތަ ވިއްކާ މުދަލަކީ އެކަތި އަނެކެއްޗާ

އޭެގ ވަކިވަކި ކަންކަމުްނ  ”artificially split“ނުވަތަ ވިއްކާމުދަލެއްކަމަށާއި ޭއގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަކިވަކިކޮްށ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުން ކޮށް އުޅޭކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަުމން ދެން ބަަލންޖެހޭީނ 

 އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެތޯއެވެ. ޤާނޫނުގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއި ވަނީ މި މައްސަލައިގާ ފުރަތަމަ ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ އެފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ  .18

މިނިވަން ޚިދުމަތެއްތޯއެވެ. އެކަން ޚިދުމަތަކީ ސިންގަލް ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްތޯ ނުވަތަ އެކަތި އަނެކެއްޗާ ނުގުޅޭ 

ކަނޑައެޅޭ ހިސާބުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރަންވީ ރޭްޓ ަކނޑައެޅިގެން ދާނެކަމަށް އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

މީރާއިން ބުނެަފއިވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިޚުޞޫމާުތގައި ޖަވާބު ހޯދަންެޖހޭ ސުވާަލކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ  49ބުނެފައިވެއެވެ.

ރުކޮށްދީފަިއ ވަނީ ެއންސިލަރީ ޚިދުމަތެއްތޯ ނުވަަތ ޫނންތޯއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ފޯރުކޮށްދީފަިއ ވާީނ ފަރާތުން ފޯ

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  37އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް އެފަރާތުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ. ގަވާއިދުގެ 

ޚިދުމަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގަިއ ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ އެންސިލަރީ 4)

 50ނުހިމޭނެކަމަށް މީރާއިން ުބނެފަިއވެއެވެ.

މިނުކުތާގައި ދެފަރާތުން ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ަބލާއިރު ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ  .19

މެއް ނޫނެވެ. ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ބަލައިގަނެފައިވާ މަފްޙޫމަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ ަމުފހޫ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލައިގެ  ،އުސޫލެއްކަމަށްބުނެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމފައިވާ

އޮކްޓޫބަުރ  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުން ، ސްނިންމުމާގުޅޭގޮތުން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާފަިއވީ ނަމަވެ

އެ މައްސަލާގައި ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާފައިާވ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެ ނިންމުން ާބޠިލުކޮށްފައި ާވތީ 51ގައި 2022

މޭނެކަމަކަށް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިން

ނުދެކެމެވެ. ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަމަލުކުރާ ވަކި ޚާއްޞަ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް އެގެން ނެތަތީ، 

އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއެއްކަން ނުވަތަ 

                                                           
 ވަނަ ޞަފުޙާ  23އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ   49
 ވަނަ ޞަފުޙާ  12އަދި  11ގެ އެއްވަނަ ބަޔާނުގެ   50
A/104-2020ހައިކޯޓުގެ   51 /HC ާނަންބަރު ޤަޟިއްޔ 
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ޑައެޅުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ ނޫންކަން ކަނ

 ޚިދުމަތާއެކު ދީފައިވާ އެހެން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައި ޭވތޯއެވެ.

ފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ މި މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީ .20

އެޚިދުމަތާއެކު ދީފައިވާ އެހެނިހެްނ  ،ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  20ޤާނޫނުގެ 

އިމްޕޯޓުކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަކީ ވަކި  ޚިދުމަތްތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީނެގުން ލާޒިމްކޮށްފައި ވާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މުދާ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަނީ  4ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  37ޚިދުމަތެކެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ުމދާ  ،ޕެކިންގ ،"ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ަފސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުވައިދިނުން

ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުްނ، ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ، އެރުވުމާއި ބޭލުން

 ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ"  އިންސްޕެކްޝަން އަދި ލިޔެކިޔުން 

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ  5އަދި 

 "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރާ ުގޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް،"

މި އިން ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތުން މިނިވަންކޮށް  ވަކިވަކިން ދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވޭ  .21

ޚިދުމަތްތަކެއްކަން އެމާއްދާގެ ނައްޞުންއެނގެއެވެ. އެ މާއްދާގެ ނައްޞައް ބަލާއިރު ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ދީފިނަމަ އެ ޚިދުތަމަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް އޮންނާނެކަމަކަްށ  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް

ވަނަ ަނންބަުރގައި ލިސްޓުކޮށްފައިާވ  4ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  37ނުބެލެއެވެ. އެގޮތުން ޖީ.އެސް.ީޓ ގަވާއިދުގެ 

..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނަނ ސިލަރީ ޚިދުމަތްލިޔެކިއުން ތައްޔާރު ކުރުންފަދަ އެންޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "... 

 އެއިން ޮކންމެ ޚިދުމަތެއް ދީފައިވާނަމަ އެ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެޭހނެކަން އެނގެއެވެ. ،އޮތުމަށްބަލާއިރުވެސް

ރުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތު 

ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްދާ ގެ  37ދީފައިވާ އެހެން ބައެއް ޚިދުމަތްަތކުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

އަށް ބެލި ބެލުމުްނ  152ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދީފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އެޕެންޑިކްސް 4

)ހައެއް އިންސައްތަ( ަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައި  6ނގެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް އިްނވޮއިސްތަކުގައި ޑެލިވަރީ އޯޑައަކަށް %އެ

ވާއިރު ބައެއް އިންވޮއިސް ގައި ޑެލިވަރީ އޯޑަރ އިސްތިސްނާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގިންތި 

 ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

                                                           
  އަކީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކްސެލް ޝީޓުގެ ގޮތުގައިއެވެ. 1އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެޕެންޑިކްސް  52
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ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިއަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދިނުމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާ ވަހާކަ  ފަސްވަނަ ކަމަކީ؛ .22

ދައްކާފައިވާ އިންޑިއާ ނިއުޒިލޭންޑް އަދި ޔޫރަޕްގެ ބައެއްޤަމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައި 

އެެހން ޤަުއމުތަކުގައި އެކަން އެހެން ،  ނިންުމންތަކަށް ިރއާޔަތްކޮށް ބަލާއިރުއާއި ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ާމނަކުރުންތަކާއި

އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ކޮމްޕޮސިޓް ސަޕްލައިގެ މަފްހޫމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ދަންނަ މަފްހޫމެއްނޫނެވެ. ިމ 

 ޤާނޫނުތައް ާމނަކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމައްޗަށް މިމަފްހޫމާމެދު، ގޮތެއް ިނންަމންޖެހެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓެކުހާގުޅޭ

ބަލައިގެންނެވެ. އެެހންޤައުމުތަުކގެ މާނަކުރުން ތަކަށް ރިއާޔަްތކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން ބެލިކަުމގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ 

ސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނުަވތަ ވަކިމުދަލަކުން ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެ

ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ސާފުކޮށް ބަޔާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެހެްނ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ިނންމުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮްށ 

 މިތަނުގައި އާ މާނަކުރުމެއްގެނަްނ ޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުެދކެމެވެ. 

 

 ރައުޔު  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ގެމެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްޓްރައިބިއުނަލްގެ  .23
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 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ މުދަލާއި ، މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ .1

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( ގެ ދަށުން  20ގެ  53ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު )ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާޫނނު( ޚިދުމަތުގެ އަގުން

 އުނިކުރެވިދާނޭ ޚަރަދެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެަގތުމެވެ. 

ވަަނ މާއްދާ އަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކުރާ  20ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .2

އެ މާއްދާ ެގ )ދ(  ،)ސޯޅަ( ބާވަތެއްގެ މުާދ ނުވަތަ ޚިދުމަްތ ހިމަނާފައިވާއިރު  16މި މާއްދާގެ ދަުށން ުޖމުލަ  މާއްދާއެވެ.

ގައި "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް" ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ 

 ސްތިސްނާވާ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން އެނގެއެވެ.ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އި

 37ގެ  54ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ެހދިފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިުދ )ޖީ.އެސް.ޓީ( .3

އެ މާއްދާެގ  ވަނަ މާއްދާ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން

ވަނަ މާއްާދ ގެ )ދ( ގެ ބޭނުމަށް ބައިނަްލއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުެގ  20)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޤާނޫނުގެ 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

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

 ރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުރި ތަނަކަށް؛ ނުވަތަ ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ2ޭ)

 ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުހރި ތަނަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހުރި އެހެން ތަނަކަށް؛ 3)

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުަލއިދިނުމަށެވެ." 

 މިފަދައިންނެވެ. 

 ފަދައިންވެސް ބުނެެއވެ. "މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތަކެއް ހަމަ އެހެންމެ އެ އަކުރުގައި އަންނަނިވި

 ނުހިމެނެއެވެ.

( ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ، ފަސިންޖަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން، ޕެކިންގ، މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުން، 4)

ޕެކްޝަން އަދި ލޭޝިންގ، ސެކިއުރިންގ، ހެންޑްލިންގ، ސްޓީވެޑޯރިންގ، ގުދަންކުރުން، އިންސް

 ލިޔެކިޔުންތައްޔާރުކުރުން ފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް؛ ނުވަތަ 

 ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަދތުރުފަތުާރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ދެވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް"5)

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  53
 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( R/2011-43ގަވާއިދު ނަންބަރު  54
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އެހެންކަމުން ދެން ބަލަންޖެހެީނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ  .4

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭފަދަ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތެއް އެ މުޢާމަލާތުގެ 4ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ) 37ގަވާއިދުގެ 

 ން ދެނެގަތުމެވެ. ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަ

ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުދަލުން  .5

އަްށ ބަަލންވާނެކަމަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްފައިާވ  natureޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން ެއ މުދަލެއްގެ ޒާތާއި އަސްލަށް 

އަށް ފޯރުކޮށްދިނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ  customer  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް  އާއި  Supplierފަރާތް

އަކީ ކޮބައިކަްނ ބަލަންޖެޭހނެކަމަށްވެްސ  economic realityދެނެގަންނަންެޖހޭނެ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެ މުޢާމަލާތުގެ 

 55އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޭޖެންޓަކު ކޮށްފައިާވ TR-2012/G856ޓެކްސް ރޫލިންގ  .6

އެ މުޢާމަލާތުގެ  ،މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އޭޖެންުޓ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި ނަަމވެސް

އެ ގޮތުން އަނބުރާ ހޯދާ އަދަދުން  ،ންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމައަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ އޭޖެ

 އޭޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އެއްކޮށް ފޯރުވައިދޭ މުދާ ނުވަަތ  .7

 ބެލެވޭނެ ކަަމށާއި، މި ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ގެ ގޮތުގައި composite Supplyޚިދުމަތް

 57ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ. principal supplyކޮންމެވެސް އެއް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ 

 ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ މައްސަލަ  58މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުްނ ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް .8

ނަގަންޖެހޭނީ މުޢާމަލާތުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިގެން ކަމަށާއި، މިގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަސް ވިއްކުމަށްފަހު 

 ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި އެ މަސް ބަންދުކުރުމުގައި ހިމެޭނ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ އަގު ވަކިން އެނގެން އޮތަތީ އެއީ 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ަކނޑުމަސް ވިއްކުމާ ވަކި މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ަބލައި އެ ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން 

 ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ( 20މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .9

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނަމަވެސް، އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
                                                           

 ގައި  9.5.9އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ  55
56
  G8-TR/2012ޓެކްސް ރޫލިންގ  
 އަށް 9.5.13އިން  9.5.10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ގެ  57
58G/2017/003-CA-TAT  ( )ާ(2017ފެބުރުވަރީ  9)މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރ 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/011މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ފަަދ ( ގައި ބަޔާންކުރ5ާ( އަދި )4ވަނަ ާމއްދާ ގެ )ހ( ގެ ) 37ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 )ހައެއް އިންސައްތަ( ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭނެކަން އެނގެއެވެ.  6ޚިދުމަތެއް އެކުލެވިގެންވާނަމަ، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް %

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އިލްމީ ނަޒަރަކުން ބަާލއިރު، ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ  37ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .10

ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި އައިޓަމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ހިސާބުތަކުގައި އެއް ހަޤީޤަތަކީ މި

 ކަމެވެ.   ބެލެހެއްޓުމަށް މި ގަވާއިދު ބާރުައޅާ

އަކީ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި ވަކި  Empty Container Storage Chargesމިގޮތުން އިންވޮއިސްތަކުގައި  .11

އެއީ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި ވަކި އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި  Freight Chargesހިމަނާފައިާވއިރު އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

އަކީ ޓެކްސް   59Additional port charge recoveryމިކަން ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ިމ މުޢާމަލާތްތަކަށް ަބލާއިރު، .12

ގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، ހަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ ޓެކްސް  1020004596ރު  ނެގޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންވޮއިސް ނަންބަ

 ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. 1020005090އިންވޮއިސް ނަންބަރު  ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި Exemptނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ 

 principle supplyމި ވިސްނުމުން ބަލާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީަފއިވާ މައިގަނޑު ޚިދުމަތަކީ  .13

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަލައިގެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް އޭގެ ޒާތުގައި 

composite supply  ެގޮތުގައި ވުމުގެ ސަބަބުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ މިދެންނެވި  އެއްގ

އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތަކާއި ނުލައި ދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބލަންޖެޭހެނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 60ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ލުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ޚަރަދަކާމެދު އެއްގޮތަކަށް މިގޮތަށް ހިސާބުކުރާނަމަ، އެަކއުންޓިންގ އުޞޫ .14

 ެދމެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުެދކެމެވެ. consistencyޢަމަލުކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ " މަސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  61މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާަފއި ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލައިގައި .15

ރޭޓުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް -ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖު ވަކިކުރުމުން، ކަނޑުމަސް ވިއްކުމުގައި ސުން

ކެނީ ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަުތ ދިމާވާނޭކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ކޮލިޓީ ސީފުޑް މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި މަސް ވިއް

ހަމަ އެކަނި އެ ޕްރޮސެސް ކުރުމުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެންސިލަރީ 
                                                           

 ގައި ހިމެނާފައިވާ 1އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސް  59
 އަށް 9.5.13އިން  9.5.10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް ގެ    60
61 TAT-CA-G/2017/003   ް(2017ފެބުރުވަރީ  9ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ )  މޯލްޑިވްސ 
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ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ މި ސިނާއަތުގައި 

 ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާތީެއވެ. މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާއްމު އުޞޫލެއް

ގައި "...ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދުތަކަކީ ޤާނޫނުގަިއ  62ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ ނުވަވަނަ ފިގްރާ .16

ދަކީ ރޭޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދާ އެއާ ނުލާ ނޫފެއްދޭނެ ޚަރަދެއްކަމުން، މަސް ބަންދުކުރުމަށް ދާ ޚަރަ-އެބުނާ ސުން

ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި މާނަކުރާނަމަ، ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މަހުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނީ  %6

ރޭޓުގައި -ރޭޓުގައި ކަމަށް އޮތުމުެގ މަޤްސަދެއް ހާސިލެއް ނުވާނެ ަކމާއި ނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި ެއ ބުނާފަދަ ސުން -ސުން

ވުޫޖދުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ  އިތުރުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ޖީއެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭ މުދާ 

ފަރާތުން ކުރާ މާކެޓިންގ ޚަރަދުތައް ފަދަ ޚަރަދުތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަގު ނަގާނަމަ، އެކަމަްށ 

 ނަގަންވާނެކަން" މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޗާޖުކުރާ އަގު ވަކިކޮށް އެއިން ޖީ.އެސްޓީ

މައްސަލައިގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަުރ  63G/2017/003-CA-TATމި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު .17

A/104-2020/HC64 ަން މި ގަޟިއްޔާއިން ބާތިލްކޮށްފައިވުމުގެ ސަަބުބން، އެ މައްސަލައިގައި ފާހާގަކޮށްފައިވާ ކަންކ

 މައްސަލައަށް ތަތުބީގު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން  .18

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ދ(  20.ޓީ ޤާނޫނުގެ އެންސިލަރީ ޚިދުމަތްތައް އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާަފއިވަނީ ޖީ.އެސް

( ަވނަ ނަްނބަރާ އެއްގޮތަށް ިނންމާަފއިވާ ނިންމުމެއް ކަމަްށ 4ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ ) 37އާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 

  

                                                           
62G/2017/003-CA-TAT  ( ާގެ މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ ނުވަވަނަ 2017ފެބްރުވަރީ  9މޯލޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.މީރ )

 ވަތުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ ފޮޅ14ުވަނަ ލަފުޒުން އެ ފިޤްރާގެ  13ވަނަ ފޮނުވަތުގެ 8  ފިޤްރާގެ 
63G/2017/003-CA-TAT   ( ާ(2017ފެބުރުވަރީ 9)މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރ 
64A/104-2020/HC )ް(2022އޮކްޓޫބަރު  4) )މީރާ ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 
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