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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-G/2020/028 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1057315 | ޓިން: ލިމިޓެޑް  ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   ވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1444ޖުމާދަލްއޫލާ  23 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022ޑިސެންބަރު  18
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 

 
 )ރިޔާސަތު( ސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް އަލްއު ،މެންބަރު މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

 އިސްމާޢިލް ސާޖިދުއަލްފާޟިލް  ،މެންބަރު 
  ޚަދީޖާ ނަޢީމްއަލްއުސްތާޛާ ،މެންބަރު 

 
-C)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓަރމަކްސް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

0545/2015) 

 
 (A224817ނަންބަރު:  ދރއކ) އިބްރާހިމް މުނައްވަރުއަލްއުސްތާޛް  ރާތް:ތަމްސީލުކުރި ފަ

 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 1442 މުޙައްރަމް 11 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 2020 އޮގަސްޓު  30 
  
ތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އިސް
 1442 މުޙައްރަމް 11 :1ތާރީޚް 
 2020 އޮގަސްޓު  30 
  
  

 

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

 AUDN-GST/MDC/2017/02/1057315 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1057315/AUDN-GST/MDC/2018/04 

  2017 ޖަނަވަރީ 24 )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(: ފޮނުވި ތާރީޚް
 2018ޖޫން  27

 2018 މާރިޗު 31އިން  2015 އޮކްޓޫބަރު  5 މުއްދަތު: ކުރެވޭއޮޑިޓް
 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-GGST/MDC/2020/01/1057315 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެނގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:
 CBD-CN/GST/2017/299 :މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު

ސައްބީސް މިލިއަން އަށް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ) 26,864,342.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
 (ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް ދިވެހި ރުފިޔާ

 2020ޖަނަވަރީ  8 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ރީޚްޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާ

 2020 ރީ ވަފެބުރު  19 :އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް
 2020ރީ ވަފެބުރު  19 އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ހަތާވީސް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސް ) 27,995,689.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 ރުފިޔާ(ދިވެހި  ހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަ

 2020 ންޖޫ 17 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2020/026-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2020 އޮގަސްޓު  30 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

)ސައްބީސް މިލިއަން އަށް ލައްކަ އަށްޑިހަ  26,889,468.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
 ނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ދިވެހި ރުފިޔާ(

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

 ގޮތަށް(:
)އަށް މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ  ,840.408,066
 ލާރި( ފިޔާ ސާޅީސްދިވެހި ރު  ސާޅީސް

ތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  44ޤާނޫނުގެ 

 މައްސަލައެއް 
 OA/2020/026-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2020 ންޖޫ 17 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންޓަރމަކްސް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން 

 ކޮށްނަގާ ޓެކްސް ހިސާބު  ޚިދުމަތުގެ އަގުންމުދަލާއިގެ ނިޔަލަށް  2018 މާރިޗު 31އިން  2015 އޮކްޓޫބަރު 5 (ފަރާތް

ޖަނަވަރީ  NOTA-GGST/MDC/2020/01(08/1057315   ނަންބަރުބެލުމަށް މީރާގެ ލަތަށް ހަމައަށް ދައްކާފައިވޭތޯ ދައު

 (2020 ޖަނަވަރީ 08) CBD-CN/GST/2017/299 މީރާގެ ނަންަބރު އަދި "ނޯޓިސް އޮފް އެސެސްމަންޓް" (2020

  .ފޮނުވައިފައިވެއެވެ  ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ "ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ސްރވިސަ ގުޑްސް އެންޑް ސާ"

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދެއްުކމަށް އަންގާފައިވާ ފައިސާއަކީ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ިރޕޯޓުގައިމީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް 

ގައި އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި  2020 ރީވަފެބުރު 19 ،އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންޮކށް

 ގައި  2020 ންޖޫ 17"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން  OA/2020/026-220މީރާގެ ނަންބަރު  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނިންމުްނ  އޮޑިޓުގެ ފިޔަވައި މީރާގެކަންކަްނ އި އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ގަ 1.2ގެ އެނެކްސްޗަރ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވެއެވެ. ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މީރާއަށް  ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް OA/2020/026-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 ަމއްސަލައެވެ. TAT-CA-G/2020/028ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު 

އިއުތިރާޒުކުރި  OA/2021/024-220މީރާގެ ނަންބަރު  ން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެން ދެންމީގެއިތުރުން، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެ

 އެޕްރީލް 24ދިނުމަށް އެދި  ނެރެ އަމުރެއްދިނުމުގެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހުއްޓުވައި

 2022 މޭ 15އަމުރަކަށް ެއދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހެުޅމާ ގުޅިގެން،  ވަގުތީވަނީ ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2022

ރާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެމަތިން ވަގުީތ އިސްތިއުނާފުކު ،ގުޅިގެން މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖަވާބު ލިބުނުފަުހން ވަގުތީ އަމުރާގައި 

 ފައިވާ ފޯމު ވަނީ ބާޠިލްކުރެވިފައެވެ. ޅާއަމުރަށް އެދި ހުށަހަ
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 އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

 ނަގާ ޓެކްސް  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުންގެ ނިޔަލަށް  2018 މާރިޗު 31އިން  2015 އޮކްޓޫބަރު 5 :ފުރަތަމަކަމަކީ  .1

-NOTA/1057315 ނަންަބރު މީރާގެބެލުމަށް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ހިސާބު

GGST/MDC/2020/01 (08  ީނޯޓިްސ އޮފް އެސެސްމަންޓް"2020ޖަނަވަރ" )  ުއަދި މީރާގެ ނަންބަރCBD-

CN/GST/2017/299 (08 ީ2020 ޖަނަވަރ) " ައިސްތިއުނާފުކުރާ ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ސްގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސ " 

 .ފޮނުވައިފައިވެއެވެ ފަރާތަށް

 2020 ރީވަފެބުރު 19، ގެ އޮޑިޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްމީރާ ދެވަނަކަމަކީ: .2

މީރާގައި  "ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން" މެދުވެރިކޮށް MIRA903މީރާގެ ނަންބަރު  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

 1.2އެނެކްސްޗަރ  ގެ"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު"  OA/2020/026-220މީރާގެ ނަންބަރު ފައިވެއެވެ. އިއުތިރާޒުކޮށް

ގައި  2020 ންޖޫ 17 ން ފިޔަވައި މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިއި އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ކަންކަގަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންާގފައިވެއެވެ.

ބްެޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އޮ" OA/2020-220/260 ، މީރާގެ ނަްނބަރުފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ  :ތިންވަނަކަމަކީ  .3

ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ  މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ 44ނިންމުން، އިސްތިއުާނފުކުރުމަށްަޓކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުގެ 

  .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ ގައި 2020 އޮގަސްޓު 03 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

އޮބްޖެކްޝަން ރިިވުއ " OA/2020-220/260 މީރާގެ ަނންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެީނ، : ތަރުވަނަކަމަކީ ހަ .4

Contract for design and build of Tree Top ] ،ނިންމުމަކީ ނިންާމފައިވާ މީރާއިން ރިޕޯޓް" ގައި

Hospital ]ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން އިސްތިއު ގ

 Contract for design]ށާއި، ކަނޑައަޅައިދިނުމަވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމުގައި  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

and build of Tree Top Hospital] ެއެސް.ޓީ އާއި ޖޫރިމަނާއަކީ ދަށުން ދެއްުކމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ ޖީ ގ.

ގެ ބޭންކް ށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުއަޅައިދިނުމައުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައިސްތި

އާމްދަނީއަށްނުވާ  ،ެތރެއިންދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ އަދަދުގެ  ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ޖޫރިމަނާކްރެޑިޓްތަކަށް ބިނާކޮށް 

އެ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  އި،ފައިސާ އުނިކޮށް މީރާގެ ނިންުމމަށް ބަދަލު ގެްނނަންޖެހޭކަަމށް ކަނޑައަޅަ

މަންޓް ނަންބަުރ ސްމަށާއި، ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެޅައިދިނުދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫްނކަމުގައި ކަނޑައަ

1057315/NOTA-GGST/MDC/2020/01 ، ުގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރCBD-
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CN/GST/2017/299  ި220އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯްޓ ނަންބަރު އަދ-OA/2020/26  ްއާ ގުޅިގެން މީރާއިނ

އިސާއެއް ރީފަންޑް ކޮށްދޭންޖެހޭކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްާވނަމަ އެ ފަ

 ނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.ކަ

 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2021ޖުލައި  15އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ  ؛އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި  2021ޖުލައި  15މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން  .5

 30ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ެއ ނިންމުން ިނންމާތާ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

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

 އުސޫލުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަާކއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހު 

ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ގައި ޤަޟިއްޔާ 2ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް  2021ޖުލައި  1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަްސތަކާއި ސަރުކާރު ބަންުދ  77 ގަވާއިދުގެ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ

ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްިތއުނާފީ މުއްދަތު ުގނުން ކަމާިއ، އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާުތ އުފެިދފައިވާ މި މައްސަލައަށް 

 OA/2020/026-220 ނަންބަރު  މީރާގެކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާ ،ބަލާއިރު

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގައި އި 2020ޖޫން  17 ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ

ރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް އިސްތިއުނާފުކު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ގައި  0202އޮގަސްޓު  30 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިަވނީ 3ގެ އެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ

 ،"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" އިން އެނގޭކަމަށާއި  ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮުނވާފައިވާ

ން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އެހެންކަމު

ވަނަ މާއްދާގައި  44އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނުނގެ 

ނާފު ފޯުމ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހަޅާފައިވާީތ، ެއ ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްަދތުން ބޭރުްނ އިސްތިއު

 އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

                                                           
 (2021ލައި ޖު 1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  3

mailto:info@tat.gov.mv
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

 އިޖުރާއީ  ނަގާފައިވާ  ފަރާތުން  ގެ ( މީރާ ) އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ޑިވްސް މޯލް  ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުން މައްސަލަ  މި 

( ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،ވާހަކަތަކަށާއި  ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ 

 އަދި  ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ،ވާހަކަތަކަށާއި  ދައްކާފައިވާ  ތުން ފަރާ  ގެ 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ 

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ގެ ލިމިޓެޑްޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .1

ަމއްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަަމށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ  TAT-CA-G/2020/028ބަރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަން 

 ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛

 4ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ށް ގެންދަނީ ޓެކްސްމި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ބަލައިގަެނ ުކރިއަ )ހ(

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

ވަނަ  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  5)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި  55ނުގެ ނުކުތާގައިވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަްސތައް ހިމަނައިގެން މުއްަދުތ  77 6ާވއިދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ގެ ޤާނޫނީ ުހއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ނުކުތާ ގުނަންވާނެކަމަށް ަކނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފަިއވާ މި ދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން ދެވަނަ ކަމަކީ: .2

ގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުން

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  4
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 5
 ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( )ޓެކްސް R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 6
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މީރާއިން  އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން  ޖީ.އެސް.ޓީގެ ލިމިޓެޑްޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .3

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު  OA/2020/026-220ގެ ނަންބަރު ން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާ ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމު

 ގައެވެ. 2020ޖޫން  17ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވަނީ 

މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް  ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މިގެ ލިމިޓެޑްޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  .4

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  2020އޮގަސްޓު  30ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

( ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ހަތްދިހަ ފަހެއް) 75 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

( ދުވަސް ނަވާވީސް) 29( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ސާޅީސް ހައެއް) 46 ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި

 7ހިމަނައިގެންނެވެ.

 

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

 ތަޠްބީޤުކުރުން މި މައްސަލައަށް އިޖުރާއީ ނިންމުން ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ 

 

 8މީރާ  -އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވން ިނންމައިފަިއވާ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ޓެކްސްހަތަރުވަނަ ކަމަކީ،  .5

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޟިއްގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާއި މޫސާ ނަސީމް ޤަ. ވ ހައިކޯޓުގެ މީރާ މައްސަލައިގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލްއާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެްއ  77ގަވާއިދުގެ 

 ނިންމާފައިވެއެވެ. 

 ނިންމާފައިާވ ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ،އެގޮތުން .6

ގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް  2021ޖުލައި  1މަވެސް ފައިވެއެވެ. ނަކަމަށް ކަނޑައަޅާނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަުލން ތަާބވާންޖެހޭނެ 

 ކުރާކަމަށްާވނަމަ އެއީ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ިނންމުން ތަޠްބީޤް

ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ  (Retrospective application of law)ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމުގެ މަބްދައުއާ 

އަދި އެ ނިންމުމަްށ  ކަމެއްކަމަށް ނިންމާފައިވާ ިންނމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަަމށް އަހުރެންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ.

                                                           
( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 2020ޖުލައި  4" )3 –ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ މި ޓްރައި 7

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

 މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  8

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ،9ކަމުގައިވާތީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ޤާނޫނީވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި 

 އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެެމވެ. 

 

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ .7

 

 ޚަދީޖާ ނައީމްގެ ރައުޔު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .8

 

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

 

 ، ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަކންކަން ދެންފަހެ،

ސަލައިގައި މައTAT-CA-G/2020/028ް ަނންބަރު ފައިވާ އިސްތިއުނާފުކޮށްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްަގއި 

ރާއީ ނުކުތާ ބަލައިނުގަނެ، ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖު 2021ޖުލައި  15އިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

)ތިނެއް( ެމްނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  3މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މައްސަަލ ބަލަމުންދާ 

 ނިންމައިފީމެވެ.

                                                           
 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ފެށިގެން  ވަނަ ފިޤްރާއިން 34ންމުން )މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނި B/219/008-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  9

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ގަކުރެވުނު ކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ފާހަ ދައް  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ނުކުތާތައް 

ބެހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ތަކާހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާ އެއްތާކުނު( ތިން) 3 މައިގަނޑުމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 

 -ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:އިޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކަ

 ނެގުމުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ މުދަލުން އިމްޕޯޓް ،އުޞޫލުތަކާއި ޢާންމު ކަނޑައެޅިފައިވާ ނެގުމަށް ޓީ .އެސް.ޖީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .6

ބުެނ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ދެއްކުމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ބިނާކޮށް ކޮންޓްރެކްްޓއަށް ހަމައެކަނި ޚިލާފަށް އުޞޫލާއި ޢަމަލުކުރާ މީރާއިން

ޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަ

 ކަންތައްތަކަކީ:

 ބިނާޮކށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓްއަށް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން އަދަދު ޓީގެ.އެސް.ޖީ ދައްކަންޖެހޭ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން( )ހ .7

 މީރާއިން  ،ބެލުމުން ތާވަލަށް ހިމަނާފައިވާ ގައި ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާއިންމީ  ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް ކަމުގައި

 އެ  އަދި ކަމާއި،އެނގޭ ބަލައިގެންަކން އަށް[ އެމައުންޓް ކޮންޓްރެްކޓް] ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީ.އެސް.ޖީ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ހިސާބުކޮށްފައިަވނީ އަދަދު ީޓގެ.އެސް.ޖީ ރާއިން މީ ބެލުމުން އަށް  ޯނޓް ތިރީގައިވާ ތާވާލުގެ

 ބިނާކޮށްގެންކަން  އެކަނި އަށް[ ޕްރައިޒް ކޮންޓްރެކްޓް] ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބުނެވިދިޔަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އޮޑިޓަށް

 ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ސާފުވެގެންދާ އިތުރަށް

 ސިވިލް] ބަޔަކާއި[ މެޓީރިއަލް] ތެރޭގައި ގެ [ ޕްރައިޒް ކޮންޓްރެކްޓް] ،ބަލާއިރު ކޮންޓްރެކްްޓއަށް ހަވާލާދީފައިވާ)ށ(  .8

 އިވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓާ މި ކަމާއި،ހިމެނޭ ބައެއް[ ވޯރކްސް( ލޭބަރ)

އިސްތިއުނާފުކުރާ  ވަނީ ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅޭމަސައްކަތާ މި ،ކަމުގައިވާތީ މަސައްކަތް ގެ[ ޯވރކްސް( ލޭބަރ) ލްސިވި] ހަމައެކަނި

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ  މީރާއަށް މަރުޙަލާގައި  އިއުތިރާޒު އަދި މަރުޙަލާ އޮޑިޓް މައުލޫމާތަކީ މި  ކަމާއި،ފައިދައްކާ ފަރާތުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ  އަދަދަކީ ޓީގެ .އެސް.ޖީ އިވާއަންގާފަ މީރާއިން ދެއްކުމަށް އިތުރަށް ގުޅިގެން މުއާމަލާތާ މި އްކަމާއި،އުލޫމާތެމަ

 ގެނެސްފައިވާކަން އެކަން ސަމާލުކަމަށް  މީރާގެ  މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓު ،ބަޔާންކޮށް ނޫންކަމަށް އަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.އެނގޭ ބެލުމުން އަށް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

ދައްކަންޖެހޭ އަދަެދްއ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ެދއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ އަދަދަކީ  )ނ( .9

ގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހެްލތް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )]ޓްީރ  2019 ޑިސެންބަރު 29ނޫންކަން އިތުަރށް ސާފުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި 
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މި  ވާނެކަމާއި،މީރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓޮޕް[( އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި 

ކޮށްފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުެނފައިވާކަން  އިން ]ެމޓީިރއަލް[ އިމްޕޯޓްކޮްނޓްރެކްޓްެގ ދަށުން ޓްރީ ޓޮޕްލިޔުމަށް ބެލުމުން 

ޓެކްްސ އަދި  ތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތިޮއޑިޓް މަރުޙަލާގައި އަދި އިއުނަމަވެސް، މީރާއިން  އެނގޭ

ވަުރ މަޢުލޫމާތު ކަށައެ  ެމދުވެރިކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ިތންވަނަ ފަރާތެއް 32ގެ  10ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 

ކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަްލއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް  ޕޯޓްމްއިން އިޕްޓްރީ ޓޮ ،ކުރުމެއްނެތި

 .ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެންާގފައިވާއައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

 އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިިނސްޓްރީ ،ކުރެވޭނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް  ،ެބލުމުން އަށް 11ގަާވއިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ)ރ(  .10

 ނަމުގައިކަމަށް  ފަރާތެއްގެ އެ ހުންނަންވާނީ މުދާ އެ ،ކަމަށާއި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 ،ބަލާއިރު  އުޞޫލަށް  ައންނަ ޢަމަލުކުރަމުން މީރާއިން ނެގުމުަގއި ޓީ.އެސް.ޖީ ލުންމުދަ އިމްޕޯޓް  ،ކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަދާކުރަންެޖހޭ  ވެރިފަރާތުން ލައިސެންސްގެ އިމްޕޯޓް ޒިްނމާއަކީ ދެއްކުމުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ މުދަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ވަނަ 4 ނަންބަރާއި ވަނަ 3 ގެ TR-2016/G36 ރުނަންބަ ރޫލިންގ ޓެކްސް ނެރެފައިވާ މީރާއިން ޒިންމާއެއްކަން

  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން މުދަލަކަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަުކން ެއހެން ،ކަމުންން އޮންނަ އެނގެ ސާފުކޮށް  ނަންބަރުން

 އަދި  އުޞޫލާއި ޢަމަލުކުރާ ގުޅިގެން  މާއިކުރު އިމްޕޯޓް މުދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންގާފައިވަނީ މީރާއިން ދެއްކުމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ށްކަމަށް ޚިލާފަ އުސޫލާއި  ޢަމަލުކުރާ މީރާއިން ނެގުމުގައި ޓީ .އެސް.ޖީ މުދަލުން އިމްޕޯޓް

  ބުނެފައިވެއެވެ.

 ޓެކްސް  ،ފަދައިން ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 61 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ )ބ(  .11

 އުޞޫުލތައް ޢަމަލުކުރާ މީރާިއން ނެގުމުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ މުދަލުން  އިމްޕޯޓް އަކީ TR-2016/G36 ނަްނބަރު ރޫލިންގ

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ،ޚިލާފަށް ޮގތާ ށްފައިވާބަޔާންކޮ ރޫިލންގގައި އެ ،ކަމުގައިވާތީ ރޫިލންގއެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށް

 މަތިކުރުމަކީ  މައްޗަށްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ  ބިާނކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަކަށް އިްލތިޒާމެއް އަދާކުރަންނުޖެހޭ  ފަރާތުން

 ޢާންމުކޮށް މީރާއިން މިފަދައިން ،އްކަމަށާއިޚިލާފުކަމެ ހަމަތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  61 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ގަވާއިދުތަކުގެ  ޤާނޫނާއި ވެގެންދާނީ ނަތީޖާއަކަށް އެކަމުގެ ،ވާނަމަ ޢަމަލުނުކުރާކަމަށް މީރާއިން ލިންގތަކަށްރޫ ޝާއިޢުކުރާ

 (Doctrine of Legitimate Expectation) [އުއްމީދު ކަމުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އިންާޞފުވެރިކަމާއެކު] ދަށުން

 އިވެއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަންނެތިގެންދިޔު

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއާދރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  10
 ގެ )ހ( އަދި )ށ(ވަނަ ާމއްދާ  105)ކަސްޓަމްްސގެ ޢާންމު ގަޥަިއދު(ގެ  R/2011-41ގަާވއިދު ނަްނބަރު  11
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އިތުރަށް ދެއްކުމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުގެ ޤާނޫނީ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި )ޅ(  .12

ްޓ ވަނަ މާއްދާކަމުގައި އޮޑި 40ގެ 12)ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު( ޤާނޫނު  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެއަސާސަކީ 

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ ވަަނ މާއްދާއަކީ  40ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  13ރިޕޯޓް

ދަދާ އަދަދާއި އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދެއްކި  ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކާދަދު އެކަށައެޅުމުގައި، އަ

 ޙާލަތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރެވިދާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފެނިއްޖެ އަށްވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްދެމެދު ފަރަގެއް

އިމްޯޕްޓ  ،މި މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ުއޞޫލުތަކުގެ ބޭރުން އްކަމާއި،މާއްދާއެ

 ޢަމަލުކުރުމަށް  މެދުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާޚިލާފަށް  ގޮތާ ދާމީރާއިން ޢަމަލުކުރަމުން މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި

 އިޚްތިޔާރެއް  ިލބޭ ާޤނޫނުން ޖެނެރަލްައށް ކޮމިޝަނަރ ކަމާިއ،ނޫން މާއްދާއެއް ލިބޭ އިޚްިތޔާރު ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ

 ނެގުމުގެ  ޓެކްސް ދަށުން އިޚްތިޔާރުގެ ލިބޭ ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ އި،ކަމާތެރެއިން އިމުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ބޭނުންކުރެވޭނީ

 ދައުލަަތށް ބަލައިެގން ކޮންޓްރެްކޓަކަށް ހަމައެކަނި މަްޤސަދުގައި އިތުރުކުރުމުގެ އާމްދަނީ ިލބޭ  ދައުަލތަށް ނުވަތަ ބޭނުމަށް

 ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ށް އިސްަކމަލިބިގެްނނުވާ ބާރެއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނެގުމުގެ ޓެކްސް

 އަގުން ޚިދުމަތުގެ ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓީއަކީ.އެސް.ޖީ މާއްދާގައި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ)ކ(  .13

 ނެގޭ  ޓީ.ސްއެ.ޖީ ބޭނުމަށް ޤާނޫނުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ ވާކަމާއި،ބަޔާންކޮށްަފއި ޓެކްސްއެއްކަމަށް ަނގާ ދަުށން ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ

 ވަނަ  3 ޤާނޫނުގެ އެ ވާންވާނެކަމުގައި ތަކެއްޗަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ވިއްކާ ވިޔަފާރިއަކުން ންގާހި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކީ

 ލާޒިމުވެގެންވަނީ  ނެގުން ޓީ .އެސް.ޖީ މާއްދާގައި  ވަނަ 12 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ،އިތުރުންންނަކަމުގެ އޮ މާއްދާގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެގޭނެކަމަށް ޓެކްސް ޤާނޫނުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ ތެރެއިން ޚިދުމަތުގެ ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަުމގައި އެއްގޮތަށް މާއްދާއާ ވަނަ 16 އަދި 15 ޤާނޫނުގެ އެ އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

 ިނންމާފައިވާ ހައިކޯޓުން ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި ގުޅިގެން މާއްދާަތކާ ޤާނޫުނތަކުގައިވާ އެ ،ކިޔުާމއި ޤާޫނނުތައް ސްގެޓެކް)އ(  .14

14Cape Brandy Syndicate v. IRC (1921) ަގައިއިމައްސަލ Lord Justice Rowlatt ިއަންނަނިވ 

 މާއި،ކަވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން

“…In taxation you have to look simply at what is clearly said. There is no room for any 

intendment; there is no equity about a tax: there is no presumption as to a tax; you read 

                                                           
 ( ައގުން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ޤާނޫނު)މުދަލާއި ޚިުދމަުތގެ 10/2011ޤާނޫނު ނަންަބރު   12
 : ޮއިޑޓް އޮބްަޒވޭޝަން 4އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން   13
14  (1920) 1 K.B. 64 at 71 
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nothing in; you imply nothin, but you look fairly at what is said and at what is said clearly 

and that is the tax.” (Page 6) 

 

 Vodafone International Holdings B.V. v. Union of India ކޯޓުން އެޕެކްސް އިންޑިއާގެ  އިތުރުން މީގެ

  މައްސަލައިގައި މި (2012)15

“…the task of the Revenue is to ascertain the legal nature of the transaction and, while 

doing so, it has to look at the entire transaction holistically and not to adopt a dissecting 

approach.” (Page 21) 

“Power to impose tax is essentially a legislative function which finds in its expression 

Article 265 of the Constitution of India. Articlee 265 states that no tax shall be levied 

except by authority of law. Further, it is also well settled that the subject is not to be taxed 

without clear words for that purpose; and also that every Act of Parliament must be read 

according to the natural construction of its words.” (Page 94) 

 ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އިންފަދަ އަންނަނިވި

 އަދި  ،ަބޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އުޞޫލުތަކެއް ވަކި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅިެގން ނެގުމާއި ޓީ.އެސް.ޖީ)ވ(  .15

 މީރާއިން އުޞޫލުތަކެއް ވަކި ދެއްކުމުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅިގެން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮތެއްގައި ޚާއްސަ

 މާއްދާއަށް  ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ބޭނުމަށް ނެގުމުގެ ޓެކްސް ދައުލަތަށް ހަމައެކަނި އެނޫންޮގތަކަށް  ،ފަހުއެކުލަވާލުމަށް

 އެފަދަ ނުވަތަ ބާރު އެންުގމުގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  ދެއްކުމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ދަުށން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ހަވާލާދީ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމުގައި  ނުދެކޭ ށްލިބިގެންވާކަމަ  ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރެއް

 97 ނުއަސާސީގެޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަންާގފައިވަނީ މީރާއިން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .16

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ  ޚިލާފަށް މާއްދާއާ ވަނަ

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

 ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ގައިމާއްދާ ވަނަ 97 އަސާސީގެޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ހ( .17

 ނުަވތަ  ޓެކުހެއް އެއްވެސް ހޯދުމަށް އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ފަރާތުން ހިންގާ  ވެރިކަން ެމނުވީ ަމތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނެއްގައިވާ

 ދައްކާ ޓެކްސް ނަތީޖާއަކީ ގެ އޮޑިޓެއް ކުރާ މީރާއިން ،ކަމުންބަޔާންކޮްށފައިވާ  ނުވާނެކަމުގައި ނަގައިގެން  އެއްޗެއް އެނޫންވެސް

 ޓެކުހަކީ  އަންގާ އެ ދެްއކުމަށް މީރާިއން ،ކަމުގައިވާނަމަ ދައްކަންޖެުހން އަދަދެއް އިތުރު ގޮުތގައި ޓެކްސްގެ މީރާއަށް ފަރާތުން

                                                           
15  (2012) 6 SCC 613 
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 އްގައިވާ ޤާނޫނެ ާފސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ، ަފދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާްއދާގައި ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ލާޒިމުވެގެން ޓެކްސްއަކަށްވުން އެންގޭ ދެއްކުމަށް މަތިން ގޮތުގެ

 މި  16(ދައުލަތް) މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ . ވ ފަހުމީ މުޙައްމަދު ބައްލަާވފައިވާ ކޯޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ)ށ(  .18

 ނިންމުމެއްވިޔަސް ކޮންމެ ރަސްމީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އިޖުރާއަެތއް ނުަވތަ ޤަވާޢިދެއް ނުަވތަ ޤާޫނނެއް] ،ޤަޟިއްޔާގައި

 އަމަލުކުރެވޭ ދައުލަތުގައި ،އެއްގޮތްވާންވާނެކަމާއި މާއްދާތަކާ އެންމެހައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިސްތިސްނާއެއްނެތި އެއްވެސް

 އެއްވެސް ނުވަތަ ،ޤަރާރެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ގެބާރެއް އެއްވެސް ަދއުލަތުގެ ނުވަތަ ،ޤަވާޢިދެއް އެއްވެސް

 އެއްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ޤާނޫެނއްގެ އެއްވެސް ނުވަތަ އިޖުރާއެއް އެއްވެސް ނުަވތަ ،ނިންމުމެއް

 މަޝްރޫއިއްޔަތާއި  މަބްދައުލް ސީގައިޤާނޫނުއަސާ[ ބާތިލުވާނެކަން މިންވަރު ތަރާއުޟުވި އެ ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ މާއްދާއަކާ

 ަކނޑައެޅިފައި( ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްޓީ އޮފް ޕްރިންސިޕަލް) ދުސްތޫރިއްޔަތު މަބްދައުއް އާއި( ލީގާލިޓީ އޮފް ޕްރިންސިޕަލް)

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޮންކަމުގައި އެނގެން ބެލުމުން މައްޗަށް ގޮތުގެ އޮންނަ

 ،ބަލާއިރު މައްސަލަތަކަށް ޓެކްސްގެ  ނިންމާފައިވާ ކުރިން މީގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުންއްޖޭގެ ދިވެހިރާ)ނ(  .19

 ސްގެ ޓެކް ،ެނގިގެންނުވާނެކަމާއި ޓެކްސް މީރާއަށް ޚިލާފަށް މާއްާދއާ ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 މަތިކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް މީރާގެ  ނެގުމަކީ ޓެކްސް މީރާއިން ޚިލާފަށް ގޮތާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުތަކުގައި

 އުފެދޭކަމައެއްކަމުގައި  އިހްިތމާލު ބެލުމުގެ  އުޅުންކަމުގައި ބޭުނންކުރަން ޚިލާފަށް  ޤާޫނނާ ޭބނުން ބާރުގެ  ،އާއި ޒިންމާ  ޤާނޫނީ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެެއވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާވާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައް

]ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގައި  17ދާލު އެއަރޕޯޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 19.1

ކޮށްފައިވާ ާޤނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ ވަނަ މާއްދާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް 97ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެނުވީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާުތން ކޮށްގެން ނުާވނެ ކަންތައްަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވަީނ، 

ތަްށ ދައުލަ[އަދި ހަމައެހެންމެ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ  ]ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ހޭދަކުރުން[

ީވމާ، ބުނެުވނު މާއްދާއަްށ މިހެްނނެވެ.  ]ޫނންވެސް އެއްޗެއް ނެގުންއާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެ

ރިއާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ ކިބައިން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓެކުހެއް 

 ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާވާކަމުގައި ްނ ފާހަގަކުރައްވާފައިމިފަދައި[ ނެގިގެން ނުވާނެކަން 

                                                           
 ށ(ޤަޟިއްާޔގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނގޮުތގެ ޚުލާާސގެ ފާަހގަކުެރވުނު ނުކުތާތަުކގެ ) C/35-2012/SCދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  16
ަމއްސަަލއާެމދު ޓްަރއިިބއުނަލްގެ  މައްސަލަިއގެ G/2016/002-CA-TATދިވެިހރާްއޭޖގެ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓަރއިިބއުނަްލގެ ނަްނބަރު  17

ަގިއ ނިންުމމުަގއި ޓްރައިިބއުނަްލގެ މެްމބަުރ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތުގެ ރަުއޔުގެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަކުގެ ުނވަަވނަކަެމއްގެ ގޮތު 
 ޔާންކޮށްފައި ބަ

mailto:info@tat.gov.mv
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ [ގައި  18ޝަރީފް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީهللا ޢަބްދު 19.2

ވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި، ވަނަ މާއްދާގައި 97

ދައުަލތުގެ މުދަލާއި ފައިާސ [ކޮށްގެން ނުވާެނ ކަންތަްއތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވަނީ، 

އާމްަދނީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެްސ ދަުއލަތަށް [އަދި ހަމައެހެންމެ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ،  ]ޚަރަދުކުރުމާއި ހޭދަކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މާއެކު، ހުށަހެޅިފާމިވާ މަްއސަލައިގާ، މިހެްނނެވެ. ވު ]ޓެކުހެއް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އެއްޗެއް ނެގުން.

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެްނ ހެދިފަިއވާ އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ މެނުވީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެްއ 

ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާކުރައްވާފައިވާކަމުގައި މިފަދައިްނ ފާހަގަ ].ދުމުގެ ބޭނުމުގައި ޓެކުހެއް ެނގިގެން ނުވާނެކަންހޯ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ޔާގެ ޖުމްހޫރިއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ގައި 19އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް . ވ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް އުރީދޫ 19.3

 ލިބިެގންވަނީ ބާރު ެއންމެހައި ހެދުމުގެ ޤާނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭގައި" ،ގޮތުން  ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 70 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މާއްދާގައި ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި ."މަޖިލީހަށެވެ ރައްޔިތުންގެ

 މި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަންތައްތައް  ނުވާނެ ކޮށްގެން ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ެމނުވީ ންގޮތުގެމަތި ޤާނޫނެއްގައިވާ

( ށ) މާއްދާގެ  މި ،ހަމައެެހންމެ އަދި ".ހޭދަކުރުން މާއިޚަރަދުކުރު ފައިސާ މުދަލާއި ދައުަލތުގެ" ،ގައިަވނީ( ހ) މާއްދާގެ

 ،މިފަދައިންކަމުން ".ެނގުން އެއްޗެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޓެކުހެއް  އްވެސްއެ ހޯދުމަށް އާމްދަީނއެއް ދައުލަަތށް" ،ވަނީ ގައި

 ަވނަ( 1) ގެ( ހ) ގެމާްއދާ ވަނަ 6 ގެ( ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ިވޔަފާރީގެ) 5/2011 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ނެގޭނެކަމަށް  ޓެކްސް ހޯލްިޑްނގވިތު ޤާނޫނެއްގައި އެނޫންެވސް ނުަވތަ މުދަލަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ނަންބަރުގައި

 މާއްދާއެއްގައި ޤާނޫނެއްގެ ،ނުވާކަމާއި ލިބިގެން މީރާއަށް ބާރެއް ނެގުމުގެ ޓެކުހެއް ެއފަދަ މުދަލަކުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ

 ތިކޮށްފައިވާ މަ ގޮތުން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ "ޑެލިގޭޓް" މީރާއަށް އުޅުމީ ނަގަން ޓެކުހެއް ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަނޑައެޅި

މިފަދައިން  ".އުފެދޭކަން އިހްތިމާލު  ބެލުމުގެ އުޅުންަކމުގައި ޚިލާފަށްކުރަން ާޤނޫނާ ބޭުނން ބާރުގެ ޒިންމާއާއި

 ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމުގައި 

                                                           
މައްސަލަިއގެ ަމއްސަަލއާެމދު ޓްަރއިިބއުނަލްގެ  G/2018/001-CA-TATދިވެިހރާްއޭޖގެ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓަރއިިބއުނަްލގެ ނަްނބަރު  18

ތުަގިއ ނިންުމމުަގއި ޓްރައިިބއުނަްލގެ މެްމބަުރ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތުގެ ރަުއޔުގެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަކުގެ ިދހަވަނަަކމެްއގެ ގޮ
 ބަޔާންކޮށްފައި 

މައްސަލައިގެ މަްއސަލައާެމދު ޓްަރއިިބއުނަްލެގ  W/2015-CA-TAT/001ވެިހރާްއޭޖގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިިބއުނަްލގެ ނަްނބަރު ދި 19
ނަކަެމއްގެ ގޮތުަގިއ ވަ އެާގރަނިންުމމުަގއި ޓްރަިއބިުއނަލްގެ ެމމްަބރު ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްަޒތުގެ ަރއުޔުގެ ފާަހގަކުެރވުނު ނުކުތާތަކުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައި 

mailto:info@tat.gov.mv
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 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ގައި 20އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ޑްއިންލަން މޯލްޑިވްސް. ވ ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް މީޑއާނެޓް 19.4

 މެނުވީ  ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނެއްގައިވާ ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،މާއްދާގައި ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ދައުލަތުގެ " ،ގައިވަނީ( ހ) މާއްދާގެ މި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަްނތައްތައް ނެނުވާ ކޮށްެގން ފަރާުތން ހިންގާ ވެރިކަން

 އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް" ،ވަނީ  ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ،ހަމައެހެންމެ  އަދި ".ހޭދަކުރުން ޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާ މުދަލާއި

 5/2011 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އެހެންކަމުން. ހެންނެވެމި" .ނެގުން އެއްޗެއް  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޓެކުހެއް އެއްވެސް ހޯދުމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ނަްނަބރުގައި ވަނަ (1) ގެ ( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 6 ގެ( ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ)

 އެފަދަ  މުދަލަކުން ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާ ނެގޭނެކަމަށް ޓެްކސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޤާނޫނެއްގައި އެޫނންވެސް ނުވަތަ މުދަލަކަށް

 ޓެކުހެއް ނުވާ ބަޔާންވެގެން ކަނޑައެޅި މާއްދާއެއްގައި ޤާޫނެނއްގެ ،ނުވާކަމާއި ލިބިގެން މީރާައށް އްބާރެ ނެގުމުގެ ޓެކުހެއް

 ބާރުގެ  ޒިންމާއާއި މަތިކޮްށފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ  "ޑެލިގޭޓް" ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  އުޅުމީ ނަގަން

 ވަނަ  97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،އަދި ،އުފެދޭކަމަށާއި އިހްތިމާލު ބެލުމުގެ ގައިއުޅުންކަމު ކުރަން  ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ބޭނުން

 ގައި ( 1) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ ނެގުުމގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަާފރީގެ ،ރިއާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް

 މާއްދާގައި  ވަނަ 49 ޤާނޫނުގެ  މީރާއަށް ،ބަރީޢަވުމަކީ ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ނެގުމުން ޓެކުހެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

 ލިބިދީފައިވާ މީރާއަށް ހެދުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ތަްނފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނު މި ،މަތިކޮށްފައިވާ

 ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާކަމުގައި ނެތް ޖާގައެއް އެއްވެސް ބެލުމުގެ ހުރަސްއެޅުންކަމުގާ ބާރަށް

 މާއްދާ  ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިސްވެ)ރ(  .20

 ޓީ.އެސް.ޖީ ގައިއިމައްސަލަ މި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،ބަލާއިރު ރިއާޔަތްކޮށް ޖުމްލަޮގތެއްގައި ގޮތަށް ތަތުބީގުކޮްށފައިވާ

 ސަބަބެއް  ބަލަންޖެހޭ ރަސްއެޅުންކަމުގައިހު މަސައްކަތަށް ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނު މީރާއިން ކީނުޖެހުމަ ދައްކަން

 މުދަލަކަށް  އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން  އެހެން ބަލަިއގެން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ަހމައެކަނި ،ނަމަވެސް އެނގޭ ނޫންކަން

 ކަނޑައެޅިގެން  މާއްދާއާ ވަނަ  97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިންުމން  މީރާގެ ދައްކަންޖެހުމަކީ ޓީ.އެސް.ޖީ ޓަރމަކްސްއިން

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާކަމަށް ކޮށް އެނގޭސާފު ޚިލާފުވާނެކަމެއްކަން

                                                           
މައްސަލަިއގެ ަމއްސަަލއާެމދު ޓްަރއިިބއުނަލްގެ  500/7G/201-CA-TATވެިހރާްއޭޖގެ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓަރއިިބއުނަްލގެ ނަްނބަރު ދި 20

 ަވނަކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ހަގެ ނިންުމމުަގއި ޓްރަިއިބއުނަލްގެ ެމްމބަރު ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިްއޒަުތގެ ރައުުޔގެ ާފހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަކު 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  17 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ޑްއިންލަން މޯލްޑިވްސް. ވ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ގިރާވަރު ަލނޑާ ،ހުރުމުން އެފަދައިން ަކންތައްަތއް ދެންނެވި އިސްވެ)ބ(  .21

 ކޮްނޓްރެކްޓްައށް ، 21ަފދައިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެޕީލް ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި  އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު

 ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނިންމުމެއްކަމުގައި ސައްޙަ ނިންމުމަކީ ނިންމާފައިވާ މީރާއިން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ބަލައިގެން

 ހެދޭ  ަދށުން ޤާނޫނުތަކުގެ އެ އަދި ކަމާއި ޤާނޫނުތަަކށް އެއަށްފަހު  ،ކަމާއި ާޤޫނނުއަސާސީއަށް ންދޭންވާނީއިސްކަ ފުރަތަމަ

 ،ނެތިގޮސް ހައިރާކީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މުޖްތަމައުތަކުގައި ދިމިޤްރާތީ މިނިވަން ބަލައިގަނެ ކަމުގައި ގަވާއިދުތަކަށް

 ސަބަބުން  މިކަމުގެ ކޭކަމާއި،ދެ ކަމުގައި ކަމެއް ކެނޑިގެންދާނެ ބާރު ކުގެޤާނޫނުތަ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

 މާއްދާއާ ވަނަ 97 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތަތުބީގުކޮށް މާއްދާއެއް އިޚްތިޔާރީ  ފަދަ މާއްދާ ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ

ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ށްކަމަވެގެންދާނެ މިކަން ހިތްވަރެއްކަމުގައި ލިބޭ މީރާއަށް ނެގުމަށް ޓެކްސް ޚިލާފަށް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ކަމަށް "ވެރިފައިޑް " މަރުޙަލާގައި އިއުތިރާޒު  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .22

 އޮޑިޓު  ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޓެކްސް ބިނާކޮށް ތަކަށްްކރެޑިޓް ބޭންކް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ،ފިޔަވައި މުޢަމަލާތްތައް

ިމ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފަިއާވ  ކަަމށް ުބނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ނޫން ރަނގަޅު ނިންުމން ނިންމާފައިވާ މަރުޙަލާގައި

 ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ: 

 ގައި 22އޮތޯރިޓީ  ެރވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް. ވ ނަސީރު  މޫސާ ިނންމާފައިވާ ޯކޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ( .23

 ވާޤިޢާތަށް މައްސަލައިގެ ކޯޓުތަކަކީ  މި. ކޯޓުތަކެވެ (Trial Court) ކުރާ ޝަރީޢަތް ،ކޯޓުތަކަކީ މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ"

 ،ހުށަހެޅުްނތަކާއި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚަސްމުންގެ މަްއސަލައިގެ އަދި. ވެތަކެކޯޓު (Fact Establish) ކަނޑައެޅިގެންދާ

." ކޯޓުތަކެވެ ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް  ޤާނޫނީ ތަޠުބީޤުކުރެވޭ މައްޗަށް ކަންކަމުގެ އެންމެހައި މި ،ނަގައި ދިފާޢުތައް ނަގާ

 ފާހަގަކުރެއެވެ.ރާތުން ފަ އިސްތިއުނާފުުކރާ ކަންތައްތައް އަްނަނނިވި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް

                                                           
މައްސަލަިއގެ ަމްއސަލައާެމދު ޓްަރއިިބއުނަްލގެ  W/2015/002-CA-TATއްޭޖގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިިބއުނަްލގެ ނަންަބރު ދިެވހިރާ  21

ލްޣަފޫުރގެ ަރއުޔުެގ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާތަުކގެ ނިންުމމުަގއި ޓްރަިއބިުއނަލްގެ ެމމްަބރު ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިްއޒަތު ާއއި ޢާިއޝަތު އަޒުފާ ޢަްބދު
ލަތުގައި" ފުރަތަމަަކމެްއގެ ގޮުތގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވަނީ "މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިޓީިއން މެނޭްޖމަންޓް އެްގރީެމންޓެއް "ނެތް ހާ

ވަނަ މާްއދާަގއި ާޤނޫުނއަާސސީގެ ބާރު ބަާޔންކޮށްފަިއ  268ުނައސާީސގެ ބަލާނީ ޤާޫނނަށް ކަމަްށބުނެފަިއާވއިރު، ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޖުްމހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫ
ުށން ހެޭދ އޮތުމުްނ، އެްނމެ ފުރަަތމަ ިއސްކަެމްއދެޭވނީ ޤާނޫުނައސާީސއަށް ކަމަާށއި، ެއއަށްފަހު ާޤނޫނުތަކަށް ކަމަާށއި ައދި ެއޤާނޫނުތަުކގެ ދަ

އި ޢަމަލު ކުރަމުްނަދނީވެސް ުބނެުވނު ހައިރާކީ ގެ ދަށުްނކަމަށް ވާހިނުދ، މީާރއިްނ ގަާވިއދުތަކަށްކަާމއި، މިިނވަން ޑިމޮކްަރޓިކް ޤައުމުތަކުގަ 
ސީ އިްނ މެނޭްޖމަންޓް ެއްގރީމަންެޓއް ނެތް ހިނދެްއގައި ބަލަްނޖެހޭނީ ޤާނޫނަށް ަކމަްށ ބުނެފަިއުވމުން، އެފަަދއިން ަޢމަލުކުުރމަކީ ޤާޫނނުައސާ

 ޑިގެްނދާނެ ކަެމއްކަން"ކަށަވަރުކޮްށދީފަިއވާ ާޤނޫނުތަުކގެ ބާރު ކެނ
ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޮގތުގެ ޚުލާާޞަގއި ފަނޑިޔާރު ަމޙާޒު ޢަލީ  ޤަޟިއްޔާގެ A/41-2014/SCާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ދިވެހި 22

 ވަނަ ނަންަބުރގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ. 28.2ޒާހިުރގެ ރަުއޔުގެ 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ިއން ( ރ) އަދި( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ 54 ޤާނޫނުގެ ިއދާރީ ނެގުާމބެހޭ ޓެކްސް ބެުލމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ޓެކްސްގެ)ށ(  .24

 ހެއްާކއި  ،ހޯދުމާއި ހެިކބަސް ،ހާޒިރުކުރުމާއި މީހުން ބެލުމަށްަޓކައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް ޓެކްސް

 ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޯދާ ހަޤީޤަތް މައްސަލައިގެ ޮގތަކުންވެސް މިނޫން އަދި ،ހޯދުމާއި ރީނާޤަ

 ދީފައިވާކަން  ޓްރައިިބއުނަލްއަށް އެޕީލް ޓެކްސް ބާރު ނެުރމުގެ އަމުރު ހުއްޓުވުމުގެ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި އަދި ބާރާއި

 ،ބެލުމުން އަށް( ށ) އަދި( ހ) ނަންބަރުގެ ވަނަ 6 ގ23ެގަވާއިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޕީލް ޓެކްސް ،ންނަކަމާއިއޮ އެނގެން

 އިޢުތިރާޒުޮކށް  ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް މެދުނިންމުމަކާ ނިންމި މީރާއިން ތެރޭގައި ތަުކގެއިޚްތިޞާޞް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 ޓްރައިބިއުނަަލށް  ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު މެއްއެކަ ،ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ ދުނިންމުމާމެ ނިންމި މީރާއިން ހުށަހެޅުމުން މީރާއަށް

 އެޕީލް  ޓެކްސް ދަށުން ޤާޫނނެއްގެ އެހެންވެސް ނުވަތަ ޤާނޫެނއް ޓެކުހާބެހޭ އަދި ިހމެނޭކަމާއި ބެލުން  މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ

 ޓެކްސްގެ ،ކަމުންވާބަޔާންކޮްށފައި ފުކޮށްސާ ހިމެނޭކަން ބެލުން މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާ ބެލުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން

 ކަމުގައިާވތީ  ޓްރައިބިއުނަލް އެޕީލް ޓެކްސް ބަލަންޖެޭހނީ ކަމުަގއި ކޯޓު (Trial Court) ކުރާ  ޝަރީޢަތް މައްސަލަތަކުގައި

 އިބިއުނަލްޓްރަ އެޕީލް ޓެކްސް ކަމުގައިވާނީ ކޯޓު (Fact Establish) ކަނޑައެޅިގެންދާ ވާޤިޢާތަށް މައްސަލައިގެ މި އާއި

 އެޕީލް  ޓެކްސް ކަނަޑއެޅުމަށް ވާޤީއާތަށް މައްސަލައިގެ ބަލައިަގނެ ތަފްީޞލު ސްޭޓޓްަމންޓްގެ ބޭންކް ،ކަމުގައިވާތީ

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ.ނުދެކޭ އޮތްކަމުގައި ހުރަހެއް ގޮތުން  ާޤނޫނީ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް

 އަސާސް  ޤާނޫނީ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީރާއިން މިހާރު ތަތުބީގުކުރުުމގައި TR-2015/A2 ނަްނބަރު  ރޫލިންގ ޓެކްސް)ނ(  .25

 ޓެކްސް އަކީ TR-2015/A2 ނަންބަރު ރޫލިންގ ޓެކްސް ،ކީ ސަބަބަދެކޭ ކަމުގައި  މުހިންމުކަމެއް އޮތުމަކީ ސާފުވެފައި

 އިޖުރާއަތުތައް  އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ންކުރި ގެޤާނޫނު ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު ވަނަ 2 އަށް ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ

 ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް ނަްނަބރުގައި ވަނަ  2 ރޫލިންގގެ އެ ،ރޫލިންގއެއްކަން  ހަދާފައިވާ އޭރު  އެކުލަވާލުމަށް ގަވާއިދުގައި

 އްދާގެ މާ ވަނަ 84 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ކަމާއި،އޮތުމުން ހަވާލާދީފައި މާއްދާއަށް ވަނަ 43 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ

 ވަނަ 2 ޤާނޫނަށް އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ނަމަވެސްދީފައިވީ  ދަރަޖަ  ގަވާއިދުގެ ރޫލިންގތަކަށްވަނީ ޓެކްސް އެ ދަށުން

 ަވނަ  43 ޤާނޫނުގެ އެ ،ފެށުަމށްފަހު ޢަމަލުކުރަން ގައި 2019 ސެޕްޓެންބަރު 12 ާޤނޫނަށް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު

 ނަގާފައިވާ ކަމާިއ، ބާރު ދީފައިވާ މީރާއަށް އެކަށައެޅުމަށް އިޖުރާއަތުތައް ގުޅިގެން ކުރުމާއިއިއުތިރާޒު ކުރިން މީގެ މާއްދާގައި

 ރޫލިންގތަކަށް  ޓެކްސް ކުރިން  މީގެ  މާއްދާއިން ވަނަ 84 ޤާނޫނުގެ  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް އިޞްލާހުގައި ބުނެވިދިޔަ

 އާ  TR-2015/A2 ަނންބަރު  ރޫލިންގ ޓެކްސް ،ކަމުންއިފަގެނެސް އިޞްލާހު ވަނީ ވެސް ދަރަޖައަށް ދުގެގަވާއި ދީފައިވާ

                                                           
 ުއނަލްގެ ގަާވއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބި R/2012-25ގަާވއިދު ނަްނބަރު  23
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 އެޕީލް  ޓެކްސް ބަލަންޖެހެނީ ކަމުގައި ކޯޓު ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް ޤާޫނނީ ތަޠުބީޤުކުރެވޭ މައްޗަށް ކަންކަމުގެ މިފަދަ ގުޅޭ

 ކަމެއް މުހިންމު ޅައިދިނުމަކީކަނޑައަ ގައިއިމައްސަލަ މި އުޞޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިަކމުގައި ،ކަމުގައިވާތީ ޓްރައިބިއުނަލް

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ

 މީރާއަށް މަރުޙަލާގައި އިުއތިރާޒު ދަށުން ގެ TR-2015/A2 ނަްނބަރު ރޫލިންގ ޓެކްސް ،އެހެންކަމުން ( ރ) .26

 ނިންުމން  ނިންމާފައިވާ މީރާއިން ގުޅިގެން ަބލައިަގތުމާއި ަތފްޞީލު ސްޭޓޓްމަންޓްގެ ބޭންކް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

 ސްޓޭޓްމަްނޓްގެ ބޭންކް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މީރާއަށް އިމަރުޙަލާގަ އިއުތިރާޒު ސާބިތުކޮށްިދުނމަށްޓަކައި ރަނގަޅުނޫންކަން

 ށްކަމައެދޭ ންދެއްވު ރުޞަތުފު ފިލުވައިދިނުމަށް އޮޅުން ހަޤީގަތް ކަމުގެ ގުޅިގެން ނުކުތާއާ އެ  ،ބަލައިގަނެ ލިޔުން ތަފްޞީލީ

 ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ

 

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

ުހށަހެިޅ  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެދކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،ކާއިމި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހެޅި ނުުކތާތަ

ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮއުލިޔެކި

 -:ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުސޫލުތަކާ، އިމްޕޯޓް މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:  .27

މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހަމައެކަނި ކޮންޓްރެކްޓަަކށް ބިނާކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް 

  ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ.ކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފު

 ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަމަށް" މުދާ" ގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 3 ގެޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ހ() .28

 ނުހިމެނޭ  ގޮތުގައި މުދަލުގެ މާއްދާގައި ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ އެ އަދި ކަމަށާއި ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ވިއްކާ ވިޔަފާރިއަކުން

 އްކާ ވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި" މާއްދާގައި ވަނަ  12 ޤާނޫނުގެ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަމުގައި" ޚިދުމަތް" ކަމަކީ އެންމެހައި

 މި ،އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެގޭނެކަމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ޤާނޫނުގައި މި ،ތެރެއިން ޚިދުމަތުގެ ދޭ މުދަލާއި

 ޤާނޫނަށް  މި ،މިްނވަރުތަކަށް އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 16 މާއްދާއާއި ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ

 މިފަދައިން." ލާޒިމްކުރެއެވެ ާޤނޫނުގައި މި ދެއްކުން ޓީ.ެއސް.ޖީ ނެގުމާއި ޓީ.އެސް.ޖީ ފެިށގެން ންދުވަހު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ދައްކާ  ޓެކްސް މީރާއިން" ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 39 ގެާޤނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 ނުފާހަގަކުރެވު އެކަމުގައި ،ހިންގުމަށްފަހު  ތަޙުޤީޤެއް ނުަވތަ ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ޔުންތައްލިޔެކި ހިސާބުތަކާއި ފަރާތެއްގެ

..." ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ މީާރއަށް ޢަދަދު ޓެކުހުގެ ަދއްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެ ފަރާތުން އެ ،ބިނާޮކށް މައްޗަށް ނުކުތާތަކުގެ

 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ފަރާތުގެ ދައްކާ ޓެކްސް ބިނާވާންވާނީ އޮޑިޓްތައް ކުރާ މީރާއިން ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  މިފަދައިން

 އެނގެން އޮތްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  މައްޗަށްކަން

 ހޮސްޕިޓަލެއް  ުހޅުމާލޭގައި ،ބަލާއިރު ގޮތަށް ކަންހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އުފެދިފައިމިވާ ޚުޞޫމާތު ،ގޮތުންއެ( ށ) .29

 ަގއި  2015 ޖޫން 21 ދެމެދު  ފަރާތާ އިސްތިއުނާފުކުރާއާއި ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ހެލްތް  ޕްޓްރީޓޮ އެޅުމަށްޓަކައި

 މިލިއަން  ހަތަރު ަފންސާސް) USD 54,979,500 ައގަކީ ޖުމްލަ ގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެ ،އެކުލަވާލާފައިވާިއރު ކޮންޓްރެކްޓެއް

 USD ތެރެއިން އަދަދުގެ އެ  ،ކަމާއި (ޑޮލަރު ޓޭޓްސްޔުނައިޓެޑް ސް  ސަތޭކަ ފަސް ހާސް  ނުވަ ހަތްދިހަ ލައްކަ ނުވަ

 އަކީ  (ޑޮލަރު ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ސަތޭކަ ފަސް ހާސް ނަވާވީސް ލައްކަ ދެ މިލިއަން ސައުވީސް) 24,229,500

Materials Cost ައަދި މާއިކ USD 30,750,000 (ްޓެޑް ޔުނައި ހާސް ފަންސާސް ލައްކަ ހަތް މިލިއަން ތިރީސ

 ބަޔާންކޮށް  ގައި 10 ޝެޑިއުލް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ކަމުގައި Civil (Labour) Works Cost އަކީ (ޑޮލަރު ސްޓޭޓްސް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ،އޮންަނއިރު އެނެގން ެބލުމުން ޮކންޓްރެްކޓަށް ބަހާފައިވާކަން ެދަބޔަކަށް އަގު ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ

 ތެރެއިން  ބައިގެ ދެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ދައްކާފައިވަނީ ޓެކްސް ށްމީރާއަ ގޮތުގައި  ޓީގެ.އެސް.ޖީ ފަރާތުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮންްޓރެކްޓްގައި ،ފާހަގަވުމުން  އޮޑިޓަށް ކަން މަސައްކަތަށް ގެ" ޯވރކްސް( ލޭބަރ) ސިވިލް" ހަމައެކަނި

 އެފަރާތަށް އޮޑިޓުގައި ފަރާތުގެ އުނާފުކުރާއިސްތި ކުރި މީރާއިން ދެއްކުމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ ބައިން" މެޓީރިއަލްސް"

 ޢަދަދަކީ އަންގާފައިވާ މީާރއިން ދެއްކުމަށް އިތުރަށް ގުޅިގެން މުޢާމަލާތާ މި ފޯމުގައި އިސްތިއުނާފު  ،އަންގާފައިވާއިރު

 ޕޯޓްކޮށްފައިވަނީއިމް" ެމޓީރިއަލް" ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ،ނޫންކަަމށާއި ޢަދަދެއް ދަްއކަންޖެހޭ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 މަރުޙަލާގައި  އޮޑިޓް ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިން ޓްރީޓޮޕް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް އެކަން ކަމަށާއި ޓްރީޓޮޕްއިން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ މެޓީރިއަލްއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ޓްރީޓޮޕްއިން އެލިޔުމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމާއި

ން އްކަ ކަންތައްތަ ައންނަނިވި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ  ނުޖެހޭނެކަމަށް ދައްކަން ޓީ.އެސް.ޖީ ފަރާތުން

 މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ.  މަށްއެނގެން އޮންނަ ކަ

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ގައި 2015 ޖޫން 21 ދެމެދު ފަރާތާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ިލމިޓެޑްއާ ޕްރައިވެޓް ހެލްތް ޓްރީޓޮޕް 29.1

 The Contract will be governed by the laws of the“ގައި( 1) ގެ 1.4 ކްލޯސް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ

Republic of Maldives”  ިއުފެދޭ ގުޅިގެން ކޮްނޓްރެކްޓާ މި އޮތުމުން އޮންނަ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމުގައ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  21 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ޮއންަނ  އެނގެން އެއްޮގތްވާގޮތުގެމަިތންކަން ޤާނޫނުތަކާ ހެދިފައިވާ  ރާއްޖޭގައިދިވެހި ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނީ ޚުޞޫމާތުތަކާމެދު

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މަށްކަ

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓްކުރުމަށް ޓެކްސް 29.2

 އި އޮޑިޓްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެފަދަ މަސްދަރެއްކަމާ ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކޮންޓްެރކްޓަކީވަނަ މާއްދާގަ 39ޤާނޫނުގެ 

މިވާ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ކޮްނޓްރެކްޓްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭެނ އެގޮތުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި

މުން އެއީ ކޮންޓްރެކްޓް ވެވިފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ޚިދުމަތާއި މެޓީރިއަލްއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވު

ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަާތއި މެޓީރިއަލްކަމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެކަމާިއ، އެހެންަނމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގައި 

، ފުކުރާ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ މެޓީރިއަލް އިސްތިއުނާ

ގެ އިމްޕޯޓް ލައިސެްނސްގެ ދަށުން، ޓްީރޓޮޕްއިން ަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ މެޓީރިއަލްސް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަީނ ޓްރީޓޮޕް

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތުން ބަޔާންކުރުމުްނ، އެަފދައިން ކޮންޓްރެކްޓްގައި އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާާވެނކަމަށް 

މެޓީރިއަލްސް ޓްރީޓޮޕްއިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޢަދަދު ކޮންޓްރެކްޓުން މަދުކުރުމަށްޓަކަިއ އެކަން ސާބިތުވާނެފަދަ 

މީރާއިން  ،ތާރޑްޕާޓީ ލިޔުމެއް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކި ފަހަރުމަތިްނ މީރާއިން އެދިފައިވާއިރު

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  2019ޑިސެންބަރު  31އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިމުމަކާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކުރި 

ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ ޓްރީޓޮޕްެގ ލިޔުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ހެން ސަޕްލަޔަރުންގެ އަތުން ބައެއް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާިއ ލިޔުމުގައި ޓްރީޓޮޕްގެ ހެލްތުން އެ

އެ ލިޔުމުގައި އެފަދައިން ބަޔާްނކުރުން ފިޔަވައި އިމްޕޯޓްކުރެވުނު ތަކެއްޗާބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ ލިޔުމުން 

މަށް ބަޔާންކުރާ ތަކެތި އިމްޕޯޓް ޮކށްަފއިވާކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އެނގެން ެނތުމުން އެފަރާުތްނ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަ

އުފެދުމުން، އެކަން ސާބިތުކޮްށދިނުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން 

 އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބާނބުނުން ސާިބތުކޮށްދެވޭނެަފދަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އަދި ޓްރީޓޮޕްއިންވެސް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު، އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޓްރީޓޮޕްގެ ލިޔުމަކީ ޓްރީޓޮޕްއިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

ލްސްގެ ޢަދަދާއި، ކޮންޓްރެކްޓުން އުނިކުރަންވީ ޢަދަދު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެްނވާވަރުގެ ހެއްކެއްކަމުގައި މެޓީރިއަ

ނުވާއިރު، ޓްރީޓޮޕްއިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ މެޓީރިއަލްސްއާ ގުޅިގެން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި މިާވ 

މީރާއިން  މަށްކައެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރާ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓަށްވެސް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  22 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެޭނ ެމޓީރިއަލް އިޕްމޯޓްކޮށްފައިވަީނ ޓްރީޓޮޕްއިން ކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  29.3

އިން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކޮންޓްރެްކޓްގައި ހިމެނޭ ދެފަރާުތން އެފަދަ 

ނިކުތް ނަތީޖާ އެނގޭނެފަަދ ގޮތަކަށް އޮންނަންވާނެކަމާއި، އެގޮތުން، ޓްރީޓޮޕްއިން އަމިއްލައަށް މެޓީރިއަލްްސ 

 ،ންވާނެކަމާއިގެންނަކަމަށްވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ ޢަދަދުން އުނިކުރެވުނު މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން އޮންނަ

އެހެންނަމަވެސް މީރާއިން އެދުމުންވެސް އެކަން ސާބިތުވާނެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާާއ 

ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެފަަދއިން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިެމނޭ ެމޓީރިއަލްސްއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ޓްރީޓޮޕްއާ 

 މީރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ.އްބަސްވެފައިވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮްށދެވިފައި ނުވާކަން ދެމެދު އެ

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް އޮޑިޓް ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާގޮތަށް ކަންިހނގާފައިވޭޯތ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަމާއި 29.4

ކިފަހަރުމަތިން އެދުމުންވެސް އެފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ސާބިތުކުރުަމށްޓަކައި އެކަށީގެންވާފަދަ މަރުޙަލާފައި މީރާއިން އެ

އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި މީާރއިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ  ،ލިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުަށހަޅާފައި ނުުވމުން

ޚުޞޫމާުތ އުެފދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި  ،ލިޔެކިޔުންތަކަްށކަމާއި، އެގޮތުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާައށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ހިމެނިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ކަމުގައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ޓްރީޓޮޕްއާ ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝެޑިއުލް 

ގައި އެ  2016އޮކްޓޫބަރު  5،  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި މެޓީރިއަލްސް ފޯރުކޮށްދޭނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމުގައި 4

ކޮންޓްރެކްޓަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މެޓީރިއަލްސް ގެނައުމަށް ޒިންމާވާނީ 

ޓަށް ގެނެވިފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަމަށް ވެފައި، މެޓީރިއަލްސްއާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ކޮންޓްރެކް

ނުވާއިރު، މެޓީރިއަލްސް ގެނައި ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާްތ ނޫންކަން ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ 

ޒިންމާއެއްކަމާއި، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް އިތުރު ގޮތަަކށް ސާބިތުކޮްށނުދެވޭނަމަ މީާރގެ އޮޑިޓަށް ލިިބފައިވާ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމުން މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެކަމާއި އެގޮތުން، އޮޑިޓަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ލިބިފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގައިވެސް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮްނޓްރެކްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ެދ 

ބަރ  ކޯސްޓް ފުރިަހމަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުންކަމަށް އޮޑިްޓ ބައި ކަމުގައިވާ މެޓީރިއަލްސް އަދި ލޭ

މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާއިރު، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވި ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އި މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގަ

  USD 54,979,500މީރާގެ އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި  29.5

ގެ  ޑޮލަރު( ޑް ސްޓޭޓްސްޔުނައިޓެ)ފަންސާސް ހަތަރު މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 
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ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގެންޮއންނައިރު، ކޮންޓްރެކްޓްގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ކޮންޓްރެކްޓް 

ކޮްނޓްރެކްޓްަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުކުރާކަމަްށ ބަޔާންކުރާނަމަ ނުވަަތ  ،ލަވާލުމަށްފަހުއެކު

ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސްކޯޕް ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

ން ސާބިތުވާނެފަދަ މުސްތަަނދެއް މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، ޒިންމާއެއްކަމުގައިވީހިނދު، އެކަ

ގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ލިޔުމަކީ އެފަރާތުން ބުާނ  5.2.2.2ޖަވާބު ފޯމުެގ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

އަދި ކޮންޓްރެކްޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން  އިބުނުން ސާބިތުކޮށްިދނުމަށް އެކަށީގެންވާ ލިޔުމެއް ނޫންކަމާ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރާކަމަށް ނަފީވެފައިވާ ލިޔުމެއް ނޫންކަމުަގއި މީރާއިން 

ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއެހެން ފަރާތަކުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށް ( ނ) .30

ފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ އަދި އިމްޕޯޓް މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި އަންގާ

އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ވާަހކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ އުސޫާލ ޚިލާފަށްކަމަށް 

ން ކަމަށްވުމުން އިކަތަކެއްކަމާއި، އެގޮތުްނ ކޮްނޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެމޓީރިއަލްސް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޓްރީޓޮޕްވާހަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ލޭބަރ ބަޔަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ާނ ބުނުމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެފަރާތުން ބު ، ބަޔާންކުރުމުން

އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުަމކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ  ،މީރާގެ ޒިންމާއެއް ނޫންކަމާއިހަމައެކަނި 

ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ  ޓެކްސް ،ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 26ނޫނުގެ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް

އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ލިެޔކިޔުންތަކާއި، މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ އުސޫލުން ބެލެެހއްޓުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ 

ން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު

ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގައި 

ތަށް ދައްކާ ފަރާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މީރާއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ޓެކްސް

މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް މީރާއާ މަތިކުރެވި، ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓްގައި ބުނާ ުބނުންަތކަށް ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަކީ 

ވަނަ  26ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  މީރާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވިއްޖެނަމަ ޓެކްސްހަމައެކަނި 

މީރާގެ ހަމައެކަނި ގެ ބޭނުމަށް އެފަދަިއން ޢަމަލުކުުރމަކީ ޘްބަހު  ،ބޭުނން ެކނޑިގެންދާނެކަމާއި މާއްދާގެ )ބ( ގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޞައްޙަކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މީރާއިްނ  ،ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބެލި ނަމަވެސް

މާ ެއހެންނަމަވެސް އެކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވަނީ ޚުުދ އެނގޭކަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން
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އަދި އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުާތތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން

  ނެފައިެވއެވެ.މީރާއިން ބު ކަމަށްއެނގެންއޮންނަކަން މީރާއިން ާފހަގަކުރާހިނގާފައިވާގޮތަށް ނަޒަރުކުރުމުްނ 

ޓެކްސް ރޫލިންގ އަކީ އިމްޕޯޓް މުދަލުން ޖީ.އެްސ.ޓީ ނެގުމުގައި މީރާއިްނ  TR-2016/G36މީރާގެ ނަްނބަރު ( ރ) .31

ްށ ވާތީ އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފައެއްކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޫލިންގ

މައްޗަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަާދކުރަންނުޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް ކޮންްޓރެކްޓަކަށް ބިނާކޮްށ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  61ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ށްފައިވުމަކީމަތިކޮ

 ،ފައިވާއިރު، އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު ރޫލިންގއާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމުމެްއ ނިންމާފައި ނުވާކަމާއިފަރާތުން ބަޔާންކޮށް

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްސް އިތުރު ފަރާތަކުން އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ވާކަން ނުަވަތ  ،އެގޮތުން

އި ނުވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސާބިތުޮކށްދެވިފަިއ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ެއ މެޓީރިއަލްސް އިމްޕޯޓުކޮށްފަ

 ނުވުމުން، އޮޑިޓަށް ިލބިފައިވާ ިލޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެދބައިކަމުގައިވާ މެޓީރިއަލް

މީރާއިން ިނންމާފައިާވ  ތީކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ  ކޯސްޓް އަދި ސިވިލް ކޯސްޓް ުފރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ  61ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ޤަނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާުރ  61ގެ އަސާސީޤަނޫނުން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ހަމައެއް ނެތްކަ

ލިބިގެން ހަދާ ޤަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް އަދަބެއް ދޭްނވާނީ، އެ ޤާޫނނެއް ނުވަަތ އެޤަވާޢިދަކީ ޢާންމުކޮްށ 

މީހަކަށް ދެވޭެނ އަދަުބ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ާވނަމައެވެ. އަދި މަނާ ކުރެވޭ ަކންތަކާއި، އެއިްނ ކަމެއް ކޮށްިފ 

ސާފުކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮވެެގންނެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނައިރު، އަދި އިމްޕޯޓް ޮކށްފައިވާ މުދަލާއި ގުޅިގެން 

ތަާކ ޓެކްސް ދައްކާނީ އެމުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަން އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަިއރު، އެފަދަ މުޢާމަލާތް

އެެހންނަމަވެސް، ޚުސޫމާތު އެނގޭކަމާއި، ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަމަލުކުރާެނ އުސޫލު މީރާއިން ޝާޢިއުޮކށްފައިވާކަން 

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި ުމާދ އިމްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޫންކަްނ ސާބިތުކޮށްނުދެޭވހިނދު އަިދ 

ޅޭ ޒިންމާތައް ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައިކަން ކިތާބީ މުސްތަނަދަކުން ސާބިތުވާއިރު، އެ މެޓީރިއަލް އާ ގު

ކިތާބީ މުސްތަނަދު ނަފީވެ މުދާ އިމްޕޯޓު ކުރީ އެހެން ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި މީރާއިން އެ ރޫލިންގގައި 

އެހެންކަމުން ީމރާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިާވ  އި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފުެވފައިނުވާކަމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް މީރާގެ ނިންމުންެވގެންދާނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެްއ  61އަސާސީގެ ނުވާއިރު، ޤާނޫނު

 Doctrine of Legitimate) އުންމީދު" ، އޭގެ ސަބަބުން "ިއންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާނެ ކަމުގެއިނެތްކަމާ

expectation)  ިމީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ.އަށް މީރާގެ ިނންމުމުގެ ސަބަބުން އަސަރެއްކޮށްފައިނުވާކަމުގައ 
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 އިޚްތިޔާރުގެ  ލިބޭ ޖެނެރަލަށް ކޮމިޝަނަރ" ޙަވާލާދީ މާއްދާއާ ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީއި ފޯމުގަ އިސްތިއުނާފު( ބ) .32

 ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ހަމައެކަނި މަޤްސަދުގައި އިތުރުކުރުމުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދައުލަތަށް ނުވަތަ ބޭނުމަށް ނެގުމުގެ ޓެކްސް ދަށުން

 މިފަދައިން ....."ލިބިެގންުނވާކަން ރަލްއަށްޖެނެ ކޮމިޝަނަރ ބާރެއް ނެގުމުގެ ޓެކްސް  ދައުލަަތށް ބަލައިގެން

 ޚުސޫމާތު  ޙަޤީގަތަކީ އެނގިގެންދާ ނަޒަރުކުރުމުންވެސް ކަންކަމަށް ޙަވާލާދީފައިވާ އިްސވެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

 އޭގައި  ވަކާލާތުކުރަނީ އެފަރާުތން ށްދައްކަންނުޖެހޭކަމަ ޓީ.އެސް.ޖީ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ މުޢާމަލާތުގައި އުފެދިފައިވާ

 ކަމަކާ  އެކުލެވިފައިވާ މައްޗަށް އެ ބުނުންތަކެއް ބުނާ ހަމައެކަނި ނެތި ސަބަބެއް ދެވޭނެ ބުރަދަނެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް

 ،ތަކީމުޢާމަލާ އެ އަންގައިފައިވަނީ އެފަރާތަށް މީރާއިން ދެއްކުމަށް  ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅިގެން މުޢާމަލާތާ އެ ،އިގުޅިގެންކަމާ

 އެފަރާތުން  ލިޔުމެއް ނަފީކުރެވޭނެ އެކަން އޮތްހިނދު ލިޔުން އެނގޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން ޒިންމާވާންޖެހޭ އެފަރާތުން

 ،ނަގައިފައިވަނީ ޓީ.އެސް.ޖީ މީރާއިން ގުޅިގެން މުޢާމަލާތާ މި ،އޮންނައިރު އެނގެން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީކަން  މީރާއަށް

 ބުނުމެއްކަން  ޚިލާފު ހަީޤޤަތާ ބުނުމަކީ ބުނެފައިވާ މަޤްސަދުގައިކަމަށް އިތުރުކުރުމުގެ ަދނީ އާމް ދަޢުލަތަށް ހަމައެކަނި

 ،ފާހަގަވުމުން އޮޑިޓަށް މީރާގެ " ފަރަޤު" ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އަދި އެނގޭކަމާއި،

 އިންކަން" ފަރަޤު" އޮންނަ ސާބިތުވާން އަންގައިފައިވަނީ ދައްކަން ރަށްއިތު ގޮތުގައި ގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އެފަރާތުން އޮޑިޓުގައި

މީރާއިްނ  ށްތެރެއިންކަމަ އިމުގެ  ޤާނޫނީ އަންގައިފައިވަނީ އެފަރާތަށް މީރާއިން ދެއްކުމަށް އެއަދަދު ،އޮންނައިރު އެނގެން

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 މާއްދާއާ ވަނަ 16 އަދި މާއްދާ ވަނަ 15 ،މާއްދާ ވަނަ 12 ،މާއްދާ ވަނަ 3 ،މާއްދާ ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ( ޅ) .33

"، އަގުން ޚިދުމަތތުގެ ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި" އިތުރުކޮށް ރޮނގު ދަށު ،ޚާއްސަކޮށް ވަކިން ޙަވާލާދީ

 ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ދިވެހިރާްއޖެގައި" އަދި" ތަކެއްޗަކަށް ނުވަތަ  މުދަލަކަށް ވިއްކާ ވިޔަފާިރއަކުން ންގާހި ދިވެހިރާއްޖޭގައި"

 ނުކުތާއާ  އެ ސާފުނުވާތީ ކޮބައިަކން ނުކުތާއަކީ ބޭނުންވާ  ފާހަގަކުަރން ދަުށން ނަންބަރުގެ އެ ބަޔާންކޮށް މިފަދައިން" ޚިދުމަތް

 ރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމަްށ މީނެތް ވާބެއްޖަ ދޭނެ ގުޅިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .34

ކަމަށް މީރާއިން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ާފހަަގކޮށްފައިވާ 97ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  އެވެ.ބުނެފައިވެ

 މުދަލަކަށް  އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެން ބަަލއިގެން ކޮންޓްރެކްޓަށް ހަމައެކަނިއި ފޯމުގަ އިސްތިއުނާފު( ހ) .35

 ޚިލާފުވެފައިވާ  މާއްދާއާ ަވނަ 97 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ިނންމުން މީރާގެ ދައްކަންޖެހުމަކީ ޓީ.ެއސް.ޖީ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ފަރާތުްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ނިންމުްނތަކަކަށް ިނންމާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެޕީލް ޓެކްސް ބަޔާންކޮށް މަށްކަމެއްކަ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ލިޔެކިޔުން ސާިބތުކޮށްދެވޭނެފަދަ ބުުނން ބުނާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ  މައްސަލައިގައި މި ،ޙަވާލާދީފައިވީނަމަވެސް

 ލިޔެކިޔުމެއް  އެފަދަ ދިނުމުންެވސް ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފުރުޞަތު އެ އެދި ތަކުރާރުކޮށް މީރާއިން ހުށަހެޅުމަށް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ  ިނންމުމަކީ ނިންމި އޮޑިޓުން މީރާގެ ،ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ ނުވުމުގެ ހިއްސާކޮށްފައި މީރާއާ އެފަރާތުން

 ނިންމި  މީރާއިން ވުމުން ނިންމުމެއްކަމުގައި  މާފައިވާނިން ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ފޯރުކޮށްދިން މީރާއަށް ފަރާތުން

 މީާރއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ށް ނެތްކަމަ ޖާގައެއް ބެލެވޭނެ ޚިލާފުވާނެކަމުގައި މާއްދާއާ ވަނަ 97 ޤާޫނނުއަސާސީގެ ނިންމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ިރޕޯޓުގައިކަމަށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި "ވެރިފައިޑް" ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .36

މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި، ޓަރަމކްސްގެ ބޭންކް ކްރެޑިޓްތަކަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭަކމަށް އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި 

  ނަމަވެސް؛ވީފައިކޮށްބަޔާން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް

 އިޞްލާޙު ދެަވނަ ާޤނޫނަށް އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް އަކީ  ރޫލިންގ ޓެކްސް TR-2015/A2 ަނންބަރު މީރާގެ)ހ(  .37

 އިއުތިރާޒުކުރުމާ  ކުރިންީމގެ މާއްދާގައި ވަނަ 43 ޤާނޫނުގެ އެ ވެފައިރޫލިންގއެއްކަމަށް އެކުލަވާލެވިަފއިވާ ކުރިން ގެނައުމުގެ

 84 ޤާނޫނުގެ އިދަރީ ނެގުމާެބހޭ ޓެކްސް އާއި ަނގާފައިވާތީ ބާރު ދީފައިވާ މީރާއަށް އެކަށައެޅުމަށް ޖުރާޢަތުތައްއި ގުޅިގެން

 ރޫިލންގ އެ ވާތީ ގެނެސްފައި އިޞްލާޙު ަދރަޖައަށްވެސް ޤަވާއިދުގެ ދީފައިވާ ރޫިލްނގތަކަށް ޓެކްސް މާއްދާއިން ވަނަ

 އެރޫލިންގއާ ބަޔާންކޮށް ކަމަށް މުހިންމު އޮތުން ސާފުވެފައި އަސާސް  ޤާނޫނީ ކުރާޢަމަލު މީރާއިން މިހާރު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި

 ،އެދިފައިވާއިރު ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެ މެދު

 އެކަށައެޅުމަށް އިޖުރާޢަތުތައް ގުޅިގެން ރުމާއިއުތިރާޒުކު އިޞްލާޙުަގއި ދެވަނަ ގެނެވުނު ޤާނޫަނށް އިދާރީ ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ

 އިޞްލާޙު ދަރަޖައަށް ޤަާވއިދުގެ ދީފައިވާ ރޫލިންގތަކަށް ޓެްކސް އަދިހަމައެހެންމެ ނަގާފައިީވނަމަވެސް ބާރު ދީފައިވާ މީރާއަށް

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ންބާރުިލބިގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ  ،ކުރިން ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ދެވަނަ ޤާނޫަނށް އެ ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް

 ރޫލިންގތަކެއްކަމުގައި ލާޒިމް ޢަމަލުކުރުން އެއަށް ތަޢާރުޒުނުވާނަމަ ޤާނޫނާ އިދާރީ ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ ރޫލިންގތަކަކީ ޓެކްސް

 ގައި ( ހ) އްދާގެމާ ވަނަ 19 ގެ  24ޤާނޫނު ބަޔާންކުރާ ހަމަތައް  މާނަކުރުމުގެ ކަމަށް   ވަނަ  4 2 ންއެގޮތު ،ވާނެކަމާއި

 TR-2015/A2 ނަްނބަރު މީރާގެ ންޓްރައިބިއުނަލު  އެދުަމށް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ އެފަދައިން  ،ފައިވާއިރުބަޔާންކޮށް

 އިޞްލާޙު ދެަވނަ ާޤނޫނަށް އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ގޮތެއް ޢަމަލުކުުރމާމެދު ރޫލިންގއަށް ޓެކްސް

 ގޮތެއް ޢަމަލުކުރުމާމެދު ރޫލިންގތަކަށް  އެންމެހާ އެކުލަވާާލފައިވާ މީރާއިން ކުރިން އެކުލަާވލުުމގެ ނޫނުޤާ ގެނައުމުގެ

 ގެނެސްފައިވާ  ޤަާވއިދުތަކަށް ރޫލިންގތަކުން އެ ވެގެންދާނީ  ނަތީޖާއަކަށް އެކަމުގެ ،ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމާއި

                                                           
 (ޤާޫނނު ބަޔާންުކރާ ހަމަަތއް މާނަކުރުމުގެ) 2011/4 ނަްނބަރު ނޫނުޤާ 24
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ޤަވާއިދުތައް  އެ ތެރެއަށްނިޒާމެއްގެ ހަމަނުޖެހޭ ންބޮޅުންވެއޮޅު ޤަވާއިދުތައް ޓެކްސްގެ ،ބާޠިލުވެ އިޞްލާޙުތައްވެސް

 .ކަމަށް މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެފާހަގަކުރާ މީރާއިން ވެއްޓިގެންދިޔުންކަމުގައި

 ށް ޓްރައިބިއުނަލަ އެޕީލް  ޓެކްސް  ކަނޑައެޅުމަކީ  ގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެ ރޫލިންގއަކާމެދު ޓެކްސް ،މީގެއިތުރުން (ށ) .38

 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މާނަކުރުމުގަިއވެސް ޤާނޫނެއް ،އެހެނީ ސުވާލުއުފެދޭކަމާއި ކަމެއްތޯ ފައިވާލިބި އިޚްތިޞާޞް

 ޤަޟިއްޔާއިން 25މީރާ. ވ ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް މީޑިއާނެޓް ށް މާނަކުރުމަށްކަމަ ން ޢިބާރާތު ިތލަ އެންމެ އޭގެ ބާރުލިބިގެންަވނީ

 ބެލުމާއި ފުށޫއަރާތޯ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ބައެއް  ޤަވާއިދެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ،ފައިވާއިރުކަނޑައަޅާ

 އިޖުރާޢަތުގެ އޮތް ކަނޑަެއޅިފަ އެކަމަށް ބެލެވޭނީ މައްސަލައެއް އެފަދަ ،އްކަމާއިމައްސަލައެ ދުސްތޫރީ ބާޠިލުކުރުމަކީ

 ޤަވާއިދެއް  ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ،ވާއިރު ކޯޓަކަށްކަމުގައި ލިބިގެްނވާ ޞާޞްއިޚްތި ބެލުމުގެ މައްސަލައެއް އެފަދަ ،ތެރެއިން

 އެގޮތުން ،ވާނެކަމާއި އެއްޗެއްކަމުގައި ލާޒިމު ޢަމަލުކުރުން މައްޗަށް އެ އެއީ ނުކުރާހާހިނދަކު ބާޠިލު ރޫލިންގއެއް ނުވަތަ

 ޤަވާއިދުތައް ޓެކްސްގެ ކުރިން ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް އެކުލަވާލުމަކީ  ރޫލިންގ ޓެކްސް

 ޤަވާއިދުގެ ،ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ޤާނޫނާ އޮތް އެވަގުތު ރޫލިންގތަކަކީ އެ އިޖުރާޢަތެއްކަމަށްވެފައި އޮތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ކޮށްފައިވާ ބާޠިލު މިއަދާހަމައަށްވެސް ރޫލިންގތަކަކީ އެ ،އެނގެންއޮންނައިރު ަބއެއްކަން ޤަވާއިދުގެ ލިބިގެންވާ ބާރު

 ޤާނޫނީގޮތުން  ރޫލިންގތަކެއްކަމުގައި ލާޒިމު ޢަމަލުކުރުން އެމައްޗަށް އެއީ މިއަދާހަމައަށްވެސް ނުވުމުން ރޫލިންގތަކެއްކަމުގައި

 .ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެާފހަގަކުރާ މީރާއިން ލަންޖެހޭނެކަމުގައިބަ

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މީރާއަށް މަރުޙަލާގައި އިއުތިރާޒު ށުންދަ ގެރޫލިންގ ޓެކްސް TR-2015/A2 ނަްނބަރު މީރާގެ)ނ(  .39

 ޫނންކަން ރަނގަޅު ިނންމުން ނިންމާފައިވާ މީރާއިން ގުޅިގެން  ބަލައިގަތުމާ ަތްފސީލު ސްޓޭޓްެމންޓްގެ ބޭންކް

 ޤަތް ޙަޤީ ކަމުގެ ގުޅިގެން ނުކުތާއާ އެ ބަލައިގަނެ ން ލިޔު އެ ސްޓޭޓްމެންޓްގެ ބޭންކް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި

 ،އެދިފައިވާއިރު ފޯމުގައި އިސްތިއުާނފު  އެފަރާތުން ިދނުމަށް ފުރުޞަތު  ފަރާތަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް

 އެފަރާތުން  ފަރާތަށް ނާފުކުރާއިސްތިއު ކަމަށްވާއިރު އަހަރު ދެ މުއްދަތަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާޫނނުގައި ނިންމުމަށް އޮޑިޓެއް

 ރިމައިންޑާ ފޮނުވުމާއި ރިކުއެސްޓްތައް އެފަރާތަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ކްލެރިފިކޭޝަންއެއް ސްޓޭޓްމެންްޓގެ ބޭންކް ބަޔާންކުރާ

 މަޢުލޫމާތާއި  އެދުނު ހޯދުމަށް އޮޑިޓުން މީރާގެ ހޭދަކުރުމުންވެސް މުއްދަތެއް އަހަރުގެ)އެކެއް(  1 ގާތްގަނޑަކަށް ދިނުމަށް

 ލިޔެކިޔުންތަކާ  ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަށް  ،ފޯރުކޮށްދީފައިނުވުމުން ފަރާތުން އުނާފުކުރާއިސްތި މީރާއަށް ތަފްޞީލު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

 އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި ޢަދަދު ޓެކްސްގެ މީރާއިން ބިާނކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
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 މީރާގެ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ކަންތަްއތަކުގެ  ރެވުނުފާހަގަކު ބެލުަމށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނުގައިވެސް

 ދިނުމަކީ  އެއްބާރުލުން އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅުމާއި ލިޔެކިޔުން ބޭނުންވާ އޮޑިޓަށް ކަމަށްވެފައި ނިންމުމަށް ނިންމުން އޮޑިޓުގެ

 މީރާގެ  ފަރާތުން ކާދައް ޓެކްސް  ނިންމުމަކީ އޮްބޖެކްޝަންގެ މީރާގެ ،ކަމުގައިވީހިނދު ޒިންމާއެއް ފަރާތުގެ ޓެކްސްދައްކާ

 މަރުޙަލާގައި  އޮޑިޓް ،ކަަމްށވާއިރު ބެލުން ރަނގަޅުތޯ ިނންމުން ނިންާމފައިވާ އޮޑިޓުން އިއުތިރާޒުުކރުމުން ނިންމުމަށް އޮޑިޓްގެ

 ށްހިއްސާކޮ މަޢުލޫމާތު އެ މަރުޙަލާގައި  އިއުތިރާޒު ހިްއސާނުކޮށް އެފަރާުތން ތަފްޞީލުތައް އެދުނު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީރާއިން

 އެލިޔުންތަކުގެ  ސަްއޙަކަމާމެދު ނިންމުމުގެ އޮޑިޓްގެ މީރާގެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމުން ލިޔެކިޔުން މަރުޙަލާއެއްގައި ފަހުގެ  އޭގެ ނުވަތަ

 އޭގެ  ނިންމުން އޮޑިޓްގެ ފޯރުޮކށް ފަހުން ލިޔުންތަކެއް ފޯރުކޮށްނުދޭ މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓް ،ނިންމޭަނމަ ގޮތެއް ބުރަވެ މައްޗަށް

 .ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ ހުޅުވިގެންދާނެ ފުރުޞަތު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަކުން ފަހުގެ މާ

އްސަލައިގެ ނިންމުމުގެ މަ 26ޑް ވ. މީރާ މޯލްޑިވްސް ޕެޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް)ރ(  .40

ޖަމީލު އާއި އާމިނަތު ފަރީޝާގެ ރަޢުޔުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ނުވަވަނަ هللا މެންބަރުންގެ ރަޢުޔުގެ ނަޞްރު

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމެްނޓްގައިވާ މުޢާމަލާތުތަކަކީ 

ފްޞީލީ ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހަ ފުރުޞަތު ދިނުުމން އެ ަތފްޞީލު ުހށަހަޅާފައި ނުވިނަމަވެްސ އާމްދަނީ ނޫންކަްނ ދެއްކުމަށް ތަ 

އާމްދަނީ ނޫންކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންުޓން އެނގެން ހުރި ޢަދަދުތައް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެން ނުވާނެކަމަްށ 

މަރުހަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުތޯ  މީރާއިން އޮޑިޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،

ޓްރައިބިއުަނލްގެ ެއ ނިންމުމުގައި މީރާއަށް އަމިްއލައަށް އެއީ އާމްދަނީ ޫނންކަްނ ދެނެގަނެވޭ މުޢާމަާލތް  ބެލުމަށްފަހު 

ވޭ މުޢާމަާލތްތަްއ ހިސާބުކުރުމުން އުނިކުރަންވާނެަކމަށް އޮންނަ އުސޫލާ އެއްގޮތަްށ އެފަދައިން އާމްދަނީ ޫނންކަްނ ދެނެގަނެ

ވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އޮބްޖެކްޝަން މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކޮށްފައި އުނިކޮށް

ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަްށ ހިނގަފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ސާބިތުޮކށްދިުނމަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އެފަދައިން  ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކީ

ރާ ފަރާތަށް ތަުކރާރުކޮށް އެދިގެންވެސް މީރާއިން އެދުނު މަޢުލޫމާުތތައް ނުިލުބމުން މީރާއަށް ލިބިފައިާވ ފުކުއިސްތިއުނާ

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުން، މީރާގެ ނިންމުން ޓްރައިިބއުނަލް އަދި ހައިކޯޓުގައި 

 ދައްކާ ތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި ަމޢުލޫމާތު ޓެކްސްއިސްތިއުނާފުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް

މައްޗަށް ބުރަވެ އޮޑިޓްގެ ނިްނމުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނަމަ، އެއީ ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް  އެ ފަރާތުން ދެން ހިއްސާކުރުމުން

ކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަުތ ދެވޭނަމަ، މީރާގެ އޮޑިްޓ އެހެީނ، އެފަދައިްނ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި އައު ލިޔެ، ނޫންކަމާއި

                                                           
 މައްސަލަ  G/2017/002-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  26
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61 ގެ  29 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

މަރުޙަލާގެ ބޭނުން ކެނޑި، އެމަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މީރާއަށް ދޭންވާނެކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ްއބާރުލުން ނުދީ ލިޔެކިޔުން ދު ގެއްލި، މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އޮންނަ އޮތުމުެގ މަޤްސަ 30ޤާނޫނުގެ 

ހިއްސާ ނުކުރާ ފަރާތަކުންވެސް އޭގެ މާ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އޮޑިޓްގެ ނިންމުމާ ހިްތހަމަ ނުޖެހި ިލޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ 

ްނ ކަމަށް މީރާއިގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެމުހިނދު އެ ލިޔު

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަކެއް އެފަރާތުން  ދައްކާ ޓެކްސްމިޙާލަތުަގއި، އެހެންކަމުން )ބ(  .41

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން މީރާއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީރާއިްނ 

 .މީާރއިން ބުނެފައިވެއެވެމަށް ކަނޑައެޅުމުން މީރާގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންުމމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަވަކިގޮތެއް 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ރައުޔު  ލަބިއްޔަތު ޣު އަ

 ގެ ރައުޔު އަހްމަދު އަޝްރަފް  މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

އިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ޕްރަ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓަރމަކްސް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް 

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

މައްސަލައާ  ،އްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއިދަ  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި  ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން 

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

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

)ޖީ.އެސް.ޓީ( ދަުށްނ  27ނޫުނގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ،ފުރަތަމަކަމަކީ  .1

 31އިން  2015ރު ބައޮކްޓޫ 05ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ބެލުމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ވަނީހިސާބުކޮށްފައި

 ގެ ނިޔަލަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޖީ.ެއސް.ޓީ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުުރމަށްފަހު، މީރާެގ ނަްނބަރު 2018 ޗުރިމާ

CBD-CN/GST/2017/299  ަޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި އެ މުއްދަތަށް ޓެކުހުގެ  ސް ގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސ

ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2020ޖަނަވަރީ  8)ޖީ.އެސް.ޓީ( ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު ދައްކަންޖެހޭކަން އަންގައި 

1057315/NOTA-GGST/MDC/2020/01 ައިސްތިއުނާފުކުރާ  ،ންޓް މެދުވެރިކޮށްނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމ

 ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ.

ެގ  (Tax Impact)ގެ މިންވަރަށް އައި ބަދަލު ހުޖެހޭ ޓެކުއިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އޮޑިޓުގައި ދައްކަން .2

ދިވެިހ  )ފަންސަވީސް މިލިޔަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ަހތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ  25,898,486.00ގޮތުގައި

މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށްދެކި، ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  28ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ(

ގައި ީމރާއަށް އިއުތިރާޒު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާ  2020ފެބުރުވަރީ  19

 ޓްގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިުދތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަީތން ގުޅިގެން، އޮޑި

އޮބްޖެކްޝަން  OA/2020/26-220ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2020ޖޫން  17، ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 އެވެ. ރިވިއު ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެ

                                                           
 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ޚިދުމަތުގެ އަގުންމުދަލާއި ) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  27
އެނެކްޝަރ  6އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން  ،( CN/GST/2017/299-CBDގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް )ކޭސް ނަންބަރު   28

1.1   
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61 ގެ  31 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ރިޕޯޓުގައިވާ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން OA/2020/026-220 ނަންބަރު މީރާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ދެވަނަކަމަކީ  .3

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްަޓކައި ނިންމުން

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެޕީލް ޓެކްސް ގައި 2020 އޮގަސްޓު 30 ހުށަހެޅުމުން އިސްތިއުނާފަށް ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަތުއިޖުރާ

  .ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ މައްސަލަ

ވަނީ ގައި ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިއިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އަދި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ .4

އަށް ފެތޭ ހަވަނަ މާއްދާގެ ތަރަ 40އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ގުޅިގެން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަްށ  މުއާމަލާތެއްކަމަށް މީރާއިން ނިްނމައި، އެ މުއާމަލާތާ

ވަނަ މާއްދާއަކީ ޤާޫނނުގަިއ  40އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާޫނނުގެ . މީރާއިން ނިންމާފައިވާތީއެވެ

ޕޯޓް މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި މީރާއިން އަމަލު ކުރަމުންދާ މްކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން ބޭރުން، އި

މި  ލިބޭ މާއްދާއެއް ނޫންކަމަށެވެ. ރުމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާމެދު އަޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ގޮތާ

 އިޤްތިނާއު  އަހުރެންނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވާހުށަހަޅާފައި ތަކާއިކަގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހައިމައްސަލަ

 އެއީ ވެ.އެސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވެ ދެ މައިގަނޑުހުޞޫމާތު އުފެދުމަށް  ގައިއިމައްސަލަ މި ގޮތުގައި ކުރެވޭ

ދެމެދު  ޓޮޕް ހެލްތު( އާ ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މީގެފަހުން ޓްރީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ  •

 (Contract)ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް" ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް  "ޓްރީ

 ؛ސްވުން( ބަލަިއގެން މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވުމާއި)މީގެފަހުން އެއްބަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ  •

 ނިންމާފައިވުމެވެ. އެއަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ،ވެސްންހުށަހެޅުމު ލުސީތަފު ކުގެކުރެޑިޓްތަ

 ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ 

ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުވާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު  ޞޫމާތާޚު، ތިންވަނަކަމަކީ .5

ފުކުރާ ފަރާތާއި އިސްތިއުނާ ،އުސޫލުތަކާއި އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލު ކުރާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް

ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބިނާކޮށް މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވުމެވެ. އެފަރާތުްނ  ޓޮޕް ހެލްތާއި ޓްރީ

ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްަގއި ހިމެނޭ "ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓް" އަދި ކޮންޓްރެކްޓްގަިއ 

  ކޮށްފައިވާ "ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިޒް" އަށް އެކަނި ބިނާކޮށްގެްނނެވެ. ބަޔާން

ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް  ދެމެދު ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ .6

 Tax)ގެ މިންަވރަށް އައި ބަދަލު ހުޖެހޭ ޓެކުއްކަންގުޅިގެން ދަ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ

mailto:info@tat.gov.mv
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Impact)  ިފަންސަވީސް މިލިޔަން އަށްލައްކަ ނުވަިދހަ އަށްހާްސ ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ  25,898,486.00ގެ ޮގތުގައ( 

 ކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓެކްސް އިމްޕެކްޓް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު 29ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ގެ ރުފިޔާ(ދިވެހި 

ދެމެދު ވެވިފައިވާ ެއއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު އަދި "ސޭލްސް އޭޒް ޕާރ ޓެކްސް ޕޭއަރ" އަށް  ޓޮޕް ހެލްތާ

ިމ ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާައށް ޖަވާބެއް ހޯދުމަށް ކުާރ  ބަލައިގެންކަން އެނގެއެވެ.

ފައިާވ ދުވެދެމެ ޮޓޕް ހެލްތާ އި ބަލަންޖެހޭ މުިހންމު އެއް މުސްތަނަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީމަސައްކަތުގަ

 .އެއްބަސްވުމެވެ

ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ޓޮޕް ހެލްތާ ޓްރީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި  .7

)ފަންސާސް ހަތަރު މިލިޔަން ނުވަލައްކަ ހަތްދިަހ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ  54,979,500.00ނީ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ

)ސައްވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ނަވާވީހާްސ  24,229,500.00އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު

)ތިރީސް މިލިއަްނ  0,750,000.003އަދި  އަކީ މެޓީރިއަލް ކޯސްޓެވެ. (ފަސްސަތޭކާ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު

 30ވޯކްސް ކޯސްޓެވެ. )ލޭބަރ(އަކީ ސިވިލް  (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު

ން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް މީރާއިން އަމަލުކުރާ އިވަނީ އިމްޕޯޓް މުދަލުގައި މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިމި މައްސަލަ ،ހަތަރުވަނަކަމަކީ .8

-TR ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ މީރާގެ ނަންބަރު  ން ހުއްޖަތެއްގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ، ޚިލާފަށްކަމަށްުބނެ މު އުޞޫލާންއާ

2016/G36  ްމީގެފަހުނ( ޓެކްސް ރޫލިންގG36 ްއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކި ޓެކ )ންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޔުސް ރޫލިންގ

ޖީ.އެސް.ޓީ  ގެ އަގުންއެނގެއެވެ. މުދަލާއި ޚިދުަމތު  އިމްޕޯޓް މުދަލުންަކންގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީއިމި މައްސަލަ

 32އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާފައިވާ ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގައެވެ. ނެގުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި

އުޞޫލެއް ޞަ އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ަވކި ޚާއްޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި އިމްޕޯޓު މުދަލުން ޖީ.

 ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަކީ އިމްޕޯޓް މުދާ އެހެން ފަރާަތކަށް ބަދަލުކުރާ ހާލަތުގައި ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެގުމުގައި މީރާއިން  ސް ރޫލިންގޓެކް  G36މީރާގެ .9

 މާއްދާގައި ވަނަ  4ޓެކްސް ރޫލިްނގގެ  G36 އެވެ.އެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެގއަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ރޫލިން

 ؛ވަނީ

                                                           
   1.1އެނެކްޝަރ  6އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން  ،(CN/GST/2017/299-CBDގުޑްސް އެންޑް ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް )ކޭސް ނަންބަރު  29
 Contract forޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ، ) ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑާއި ޓްރީ 30

Design and Building of Tree Top Hospital ު38( ސަފުހާ ނަންބަރ 
 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ) R/2011-43ގަވާއިދު ނަންބަރު  32
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އެަފރާަތށް  އަންނަިނވި ބޭުނންތަކުގެ ތެެރއިން ބޭުނމަކަށް މުދާ އެެތރެކުރުަމށްޓަކައި ،"ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ފަރާތް ތަކުން

ައމިއްލަ ޭބނުމަަކށް  ގެޕޯޓް ލަިއސަންެސްއގެ ދަށުން މުދާ ެއތެރެުކރުމަށްފަހު ެއއިން މުދަލެއް އެ ފަރާތުމްދޫކޮށްފަިއވާ އި

ަރޖިސްޓަރީކޮށްަފިއވާ ފަާރތުން ެއ ، ބޭނުންކޮށްފިަނމަ ުނވަތަ އެހެން ަފރާަތކަށް ވިއްަކއިފިަނމަ ުނވަތަ ބަދަލުކޮށްިފނަމަ

 މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ަދއްކަްނވާނެެއެވ. 

 .ހ( ވިއްކުމަށް)

 .ށ( އުފެއްދުންެތރިކަުމގެ ޭބނުމަށް)

 .ނ( ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުމަށް)

 "މިަފދައިްނނެވެ. .)ރ( ޕޯސްޓުގެ ައވަސް ިޚުދމަތް

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވިއްކުމަށާއި ،ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު 4މި ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ  .10

ޕޯޓްލައިސެންސްގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމް  ،ބޭނުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަާށއި ޕޯސްޓްގެ އަވަސް ޚިދުމަތައް 

އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއް އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭުނންޮކށްފިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަަކށް ވިއްކައިފިނަމަ ނުވަތަ 

ކާއި ގުޅިގެން އެމުޢާމަލާތަުކްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަ ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ

އެނގެއެވެ.  ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތުންކަން ސާފުކޮށް

ސުވާލު އުފެދިގެން  ،އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެއްަބޔަކީ މެޓީރިއަލްސް ކޯސްޓްކަމަށްވާއިރު

   އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްސް ކޯސްޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމާމެދުގައެވެ. މިއުޅެނީ

ެމޓީރިއަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވާން ބޭނުިއމާރާތް ކުރުމަށް ނީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަ  ފަސްވަނަކަމަކީ، .11

ޓޮޕް ހެލްތުގެ ަފރާތުން ކަމަށާއި އެކަްނ  ޕޯޓްކޮށްަފއިވަނީ ޓްރީމްމުދާ އި ތް ނޫނެވެ.ންނެ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތު

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއް ޮއޑިޓް މަރުހަލާގައި މީރާއާ ންޓޮޕް ެހލްތު  ގައި ޓްރީ 2019ބަުރ ންޑިސެ 29ސާބިތުކުރުމަށް 

އިްނ މެޓީރިައލް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް  ޓޮޕް ޓްރީދަށުން  ލިޔުމަށް ބެލުމުން ކޮްނޓްރެކްޓްގެއެ ،ކަމަށާއިކޮށްފައިވާނެޙިއްސާ

އަދި  ،ލިޔުމަށް ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި އެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ށެވެ. އެފަރާތުން ބުެނފައިވާކަމަށް އެނގޭކަމަ

މައުލޫމާތު  މާތެއް އެދުވެރިކޮށް މައުލޫވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިތންވަނަ ފަރާތެއް މެ 32ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  އެ ،ކަމަށް އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޓޮޕް ޓްރީ ،ކަށަވަރު ކުރުމެއްނެތި

 ބުނެއެވެ.  ފަރާތުން އަންގާފައިވާކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާށްސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަދެއްކުމަށް އި

ރައްދުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް  .12

ކޮންޓްރެކްޓަކީ ރިއާޔަތް ކުރެވިދާނެ  ،ޔާންކޮށްފައިވާއިރުވަނަ މާއްދާ ބަ 39ކުރުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 އެކަން  ،އެއަދަދު ކޮންޓްރެކްޓުްނ މަދުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓްރީ ޓޮޕް އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާނަމަ މަސްދަރެއްކަމަށެވެ. މެޓީރިއަލް

ށް އެިކ ފަހަރުމަތިން މީރާއިން ތާޑްޕާޓީ ލިޔުމެއް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮސާބިތުވާނެފަދަ 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  2019ޑިސެންބަރު  31ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް  މުމަކާންއޮޑިޓް ނި ،އެދިފައިވާއިރު

އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔެކިއުމުގައި ޓްރީ ޓޮޕް  ،ހަވާލާދީފައިވާ ޓްރީ ޓޮޕްގެ ލިުޔން އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަަމވެސް

ލްތުން އެހެން ސަޕްލަޔަރުންގެ އަތުން ބައެއް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާއި އެ ލިޔުމުގައި ހެ

އެފަދައިން ބަޔާންކުރުން ފިޔަަވއި އިމްޕޯޓްކުރެވުނު ތަކެއްޗާބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ ލިޔުމުން އެނގެން 

އެކަން  ،ފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދުމުންނެތުމުން އެފަރާތުން އިމްޕޯޓްކޮށް

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކަާމ ގުޅޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް 

ދެވޭނެފަަދ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބާނބުނުން ސާިބތުކޮށް

އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ،ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުންވެސް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު

 ،ބަޔާންކުރާ މެޓީރިއަލްސްގެ ޢަދަދާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޓްރީ ޓޮޕްގެ ލިޔުމަކީ ޓްރީ ޓޮޕް އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ޓްރީ ޓޮޕް އިން  ،ކޮންޓްރެކްޓުން އުނިކުރަންީވ ަޢދަދު ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް އެކަީށގެންވާވަރުގެ ހެއްކެއްކަމުގައި ުނވާއިރު

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންުކރާ މެޓީރިއަލްސްއާ ގުޅިގެން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި މިާވ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ 

 ކޮންޓްރެކްޓަށްވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ 39 ވަނަ މާއްދާއާއި 32ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ؛ހަވަނަ ކަމަކީ  .13

ން ބުނެފައިވަީނ މީރާގެ އޮޑިޓް ބިނާވަނީ ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު 23އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ،ހަމައެކަނި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި

ކުރެވޭނެކަމަށާއި ވަނަ މާއްދާައށް ރިއާޔަތްކޮށް ތިންވަނަ ފަރާތެއް މީރާއަށް ހާޟިރުކޮށް އަނގަަބުހން ސުވާލު 33ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އެހެން ފަރާތެއްގެ ތަނަކަށްވަެދ ހޯދާ އެފަދަ މައުލޫމާތުެގ  36ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮޑިޓް ބިނާކުެރވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 32މައްސަލާގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  33ޝަރީފްهللا  މީރާ ވ. ޢަބްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންާމފައިވާ .14

ވަނަ ފިޤްރާއަށް ނަޒަރުކުރުމުްނ  18ވަނަ ފިޤްރާއިން  12އެ ނިންމުމުގެ  ،ގުޅޭގޮތުން ނިންާމފައިވާ ނިްނމުމަށް ބަލާއިރު އާ

ށުން ލިސްޓް ކޮްށފައިވާ ކަްނތައްތަކަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާެގ ދަ 23އެނގެނީ ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިާދރީ ގަވާއިދުގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ަޢދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއްކަމާއި އެއިން ލިބޭ މަުޢލޫމާތުެގ  39

ވަނަ މާއްދާގެ  23ާވއިދުގެ އަދި އިދާރީ ގަ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސީދާ އަދަދެްއ ކަނޑައެޅިގެންދާ ކަންތައްތަކެްއ ނޫންކަމާއި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުޞޫުލން މީރާގެ މައްޗަށް އޮްތ  32ދަށުން ިލބޭ މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުެގ 

ްށ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަ ،ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭުނންކުރާނަމަ 

ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް އިން  ،ގާފައިވާ ގޮތަށްަބލާއިރުނގައި ކަންހިއިމައްސަލަ އެކަން އަންގަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުގެ އެ

ަޝރީފު ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ެޓކުހުގެ މިންވަރެއް މީރާއަށް هللا ފޮނުވި އިންވޮއިސް ނުވަަތ ކޯޭޓޝަންގެ އަލީގައި ަޢބްދު

ބުރަވެ މީރާއިްނ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  . ތިންވަަނ ފަރާތަކުން ލިބިފައިވާ މަުޢލޫާމތުގެ މައްޗަށްކުރެވިފައިވެއެވެފާހަގަ

( ށްޝަރީފަށް )ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަهللا ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަބްދު

 އެންގުމެއްނެތިއެވެ.

 ތިންަވނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކުހާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަށުން ގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު .15

ވަނަ މާއްދާ އަށް  33އަދި )ބ( އާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 32މީރާއަށް ހޯދިދާނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

މި މާއްދާތަކުގައި ޖުމްަލގޮެތއްގައި ބުނެފައިވަީނ ޓެކްސް ތިންވަނަ ފަރާަތކުން މައުލޫމާތު ޯހދުމާ ގުޅޭގޮުތން  ،ނަޒަރުކުރާއިރު

ދައްކާ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހުރި އެހެން ފަރާތަކުން )ތިންވަަނ ފަރާތަކުން( އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ފޮނުވުަމްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  36ނުގެ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް މީރާއިްނ އެންގިދާނެކަމަށެވެ. އަދި ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

އެދެވިދާނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ،ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް އަމުރެއް ހޯދުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައިވެސް

 ؛މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ 23އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

މީާރއިން އަަދެދއް ކަނޑައެުޅުމގައި ިރއާޔަތްކުެރވިާދނެ ކަންތައްތަުކގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން  39"ޤާނޫުނގެ 

 ތެރޭަގއި އަްނނަިނވި ކަންކަން ހިމެެނެއެވ." 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދެއް  39ކަމެއް ލިސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުގެ )ހަތެއް(  7މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމާއެކު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް  23މުގައި އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ޅުކަނޑައެ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިސްވެދިޔަ މާއްދަތަކުން އެނގޭ އެއްކަމަކީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު  ،ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ

 ހޯދުމަކީ މީރާގެ އިޙްތިޔާރުގައިވާ ކަމެއްކަމެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހެްލތާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ނަޒަރުކޮށް  ؛މަކީހަތްވަނަ ކަ  .16

ޓްރީ ޓޮޕްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ  ،އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްސަދަށް ވިސްނާއިރު

“Design and Build” ޮ4އެއްބަސްވުމުގެ ޝެޑިއުލް  ،ސްޕީޓަލް އިމާރާތް ކުރުން ކަމަށްވާއިރުއުސޫލުން ޓްރީ ޓޮޕް ހ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ އަހަރު  2016ގައި މެޓީރިއަލްސް ގެންނާނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 ނީ އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށެވެ.އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މެޓީރިއަލްސް ގެންނާ

އޮޑިްޓ މަރުހަލާގައި ތަކުރާރުކޮށް  ،މެޓީރިއަލް ކޮސްޓްގެ ޚަރަދުކުރީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް .17

އިވާ އީމެއިލްގެ ރިޕޯޓާއި މީރާގެ ބަހުންނާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް ފޮނުވާފަ މީރާއިން އެދިފައިވާކަން މީރާގެ އޮޑިޓް

ގައި މިކަމާގުިޅގެން މައުލޫމާތު ހޯދުަމްށ  2019ސެޕްޓެންބަރު  24ފަސްފަހަތް ބެލުުމން އެނގެްނ އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީރާއިން އެދުނު  34މީރާއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތަށް )ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ( ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

އެ  35ށްދީފައިވާ ހަމައެކަނި ލިޔުމަކީ ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުން )ސިޓީ( އެކަންޏެވެ.އެދުމަށް ފޯރުކޮ

 Tree Top Health Pvt Ltd hasގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ލިޔުމުން މެޓީރިއަލްއާ އެ ،ލިޔުމަށް ބަލާއިރު

imported all the major materials required for the project from other foreign Suppliers and 

made payment to them directly.ުމައިގަނޑު ބައެއްތަކެތި  ،" މިފަދައިންނެވެ. މި އިބާރާތަށް ނަޒަރުކުރާއިރ

 އެފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެްސ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މެޓީިރއަލް ކޯސްޓްގެ އަގަށްވާ

 ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތު ގެ ފަރާުތންކަން އެ ލިޔުމުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަށްނެތެވެ. ،އަދަދަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިަވނީ

ގައި ކަންހިނގާފައިވަނީ އެ އި މި މައްސަލަ ،ގެ ނިންމުމާއި އިސްވެގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރުއިސްވެދިޔަ ހައިކޯޓު .18

ގައި އިގައި ޢަމަލު ކޮށްފައިަވނީވެސް އެ މައްސަލައިފައިވާ ގޮތަކަށްނޫނެވެ. އަދި މީރާއިްނ މި މައްސަލަގައި ކަންހިގާއިމައްސަލަ

ގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތިންވަަނ ފަރާތަކުން ިލބިފައިާވ އިއަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކަްށނޫނެވެ. މި މައްސަލަ

ވެ. މީރާއިން އަދަުދ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަީނ( މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކްށފައެއްނޫނެ

ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތާ

ނާފުކުރާ ފަރާތުން އުފައްާދފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް މައްޗަށް ބީނާކޮށްގެްނނެވެ. މީރާިއން އަދަދު ކަނޑައެޅިގޮތާމެދު ިއސްތިއު

ސިޓީއާގުޅިގެން މީރާގެ  އެހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ީމރާއަށް ލިބިފައިވަީނ ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުން ީދފައިވާ ސިޓީއެކެވެ. 

ތުރަށް ހެކިހުށަހަޅަްނ ސިޓީއަށް ބަަލއިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރިގޮތް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށާިއ އި އެ ،ނިންމުމަކީ

ނަމަވެސް އިތުރު ހެއްކެއް ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިތުަރށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ. 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

                                                           
34  GGST/MD C/2019/03)-Third Party Document Request Notice (No:1053809/DRN3 
 TUR-2019-TTH-43ޓޮޕް ހެލްތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ޓާރމަކްސް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ފޮނުވާފައިވާ  ޓްރީ  35

 ނަންބަރު ސިޓީ
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ،ގެމަތީން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރީންކޮންޓްރެކްޓްގެ އާންމު އުޞޫލަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތު ؛އަށްވަނަ ކަމަކީ  .19

އެއްބަސްވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓްގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމުން ޮކންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިއެއް ބަރީަޢވުން ނުވަތަ ކޮްނޓްރެކްޓްެގ 

 ވުމުގެ ދެ މިތަނުގައި މި ވާހަކަ ދައްކާ އެއްބަސް ބައިވެރިއެއް އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތުއޮވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ބައިވެރީން ކަމަށްވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވެސް

ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ޒިންމާއެއް ދޫކޮށް ނުލެވޭނެކަމަށް

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފަންވާ އިލްތިާޒމުތަކުން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ބަރީޢަވެވޭނީ ޤާޫނނު  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް

  36؛ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ 26ހުއްދަކުރާ އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ކޮންޓްރެކްްޓގެ ަބއިެވރިްނ  ،ފައި ނުާވނަމަ ުނވަތަ ޤާނޫުނަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަައޅާ ،"ކޮންޓްރެކްޓްގައި 

އަދި ަބިއވެރިްނެވްސ  ،ދަރަްނޏާެމދު ނުވަތަ ކުރަްނޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު ެއހުރިހާ ަބއިެވރިން އެުކގަިއވެސް 

 ވަކިވަކީން މަްސއޫލުާވން ޖެހޭެނއެވެ."

ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  G36ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދާއި އަދި މީރާގެ 

އެނޫން ގޮތަކަށް ސާބިތު ވަންދެން އެއްބަސްވުމުގެ ދެބައިވެރިން  ،ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު

 އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިން ޤާޫނީނ ޒިންމާއިން ބަރީޢަވެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. ،އެއްބަސްވިކަމުގައިވިއަސް

މެޓީރިއަލްސް  ،ސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުންނާއި ުހށަހަާޅފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރުއި .20

ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުގެ  ،އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވިަޔސް

އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓޮޕް  ،އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެއްކެއް ނޫންކަަމށް މީރާއިން ަބލައިފަރާތުން ދީފައިވާ ސިޓީއަީކ 

 ،އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށް ދެމެުދ ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ބުނާ މެޓީރިއަލްސް  ހެލްތާ

 ކުރެވެއެވެ.ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަމަށް ައހުރެންނަށް ޤަޫބލު

 

 ދެވަނަ ސަބަބަކީ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު  ،މި މައްސަލާގައި ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ؛ނުވަވަނަ ކަމަކީ  .21

އަށް އެ ،މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކުރެޑިޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ހުށަހެޅުމުންވެސް

ރިއާޔަތް ނުކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނިންމާފައިވާ ިނންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ޫނންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

އެފަރާތުގެ ޭބންކް  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކޮށްބުނާުބނުމެވެ. 

                                                           
 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) 91/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ  36
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ރިއާޔަތްކޮށް ބޭންކް ސްޓޭޓްމަްނޓް ތަކުގައި ެރކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކުރެޑިޓްތަކަށް ބަލައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް

 Revenue Assessed based on Bankފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުަމށްފަހު ބޭންކް ކުރެޑިޓްތަަކށް ަބލައި )

credit )ިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ،ކަނޑައެޅުމަށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ވުމެވެ. އަދި އެއޮޑިޓުން އަދަދު ކަނަޑއަޅާފައ

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މީރާއިން ޤަޫބލު ނުކޮށް އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ދަަމހައްޓާފައިވުމެވެ. 

ތްކޮްށ ރިއާޔަ އަށް ބެލެމުން ެއނގެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންަޓށް 1.2އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އެނެކްޝަރ  .22

އެ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންުޓގައި ތަފާތު ތާރީޚްތަކުގައި ކުރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަދަދުތައްކެއް ވާކަމެވެ. 

ޗެކް  ރުފިޔާ(ދިވެހި )ނުވަ މިލިއަން އަށްޑިހަހާސް ފަސްސަތެކޭ  9,080,500.00އެގޮތުން ކޭޝް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 

އަދި ޓްރާންސްފަރ  ރުފިޔާ(ދިވެހި )ނުވަލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް ދުއިސައްތަ  25,200.009ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 

 ރުފިޔާ(ދިވެހި )ސޯޅަމިލިޔަން ހަލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް  16,695,750.00ކުރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި 

މި  ރުފިޔާ(ދިވެހި ތަރުސަތޭކަ ފަްނސާސް )ސައްބީސް މިލިޔަން ހަްތލައްކަ އެއްހާސް ހަ 26,701,450.00އާކު ޖުމުލަ 

ބޭންކް އެކައުންުޓންނެވެ.  7730000052302ފަރާތުެގ ނަންބަރު  އަދަދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނަާގފަިއވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ

 މިއަދަދަކީ ރެވެނިއުކަމަށް މީރާއިން ބަލައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިެވއެވެ.  

ބައެއް ކްރެޑިްޓ  ،ފަހުން ބައެއް ފަރާތްތަުކގެ އަދި ،ވެދިޔަ އެކައުންޓުގައިވާ ބަޔާންވެދިޔަ އަދަދުގެ މަޢުލޫމާތުެގ ެތރެއިންއިސް .23

)އެއްމިލިއަން  1,511,402.00ޓެކުހުގެ މިންވަރަށް އައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި  37ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ މައުލޫމާުތ އުނިކޮށް

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް "ބޭންކް  ރުފިޔާ(ދިވެހި ދެ  ކަސަތޭ ރުފަސްލައްކަ އެގާރަހާސް ހަތަ

ކްރެޑިޓް ސާންޕަލްތައް" ފޮނުވަިއ އެ އެއާ ގުޅިގެން އިތުރު "ކްެލރިފިކޭޝަން" ފޮނުވުމަްށ އެދުުމންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ބަޔާންތަކުން ެއނގެއެވެ.  ފަރާތުން ކްލެރިފިކޭޝަން ދީފަިއނުވާކަން މީރާގެ

އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ،އޮޑިޓްގައި މީރާއިން މި ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން .24

  ؛އިއުތިރާޒުގައި ވަނީ 38އިއުތިރާޒުގައި އެފައިސާގެ އިތުރު ތަފުޞީލު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

"However, we have expressed numerous times that Turmaks Construction Pvt Ltd. is formed exclusively 

to execute the “Design and build of Tree Top Hospital Hulhumale”. These bank deposits are inter-

company transfer by our Parent company in Turkey to bare the expenses incurred in Maldives related to 

the project. We receive these payments from overseas to our BML USD account…” 

                                                           
37  Huseyin Onur Abali (MD), Turmaks insaat turizm iletism (Parent company), Ali Abbaadh (Financial Manager), 

Transfer credit Currency differ and Transfer credit incorrect account number 
   ގައި. 2.3ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގެ  38
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ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިާވ ތަފުޞީލުތަކުެގ ތެރެއިން  މި ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ އިުއތިރާޒާ .25

“Verified”  ެމެދު އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން މީރާއިން ތަކާހެނިހެން އަަދދުކޮށްފައިވާ އަަދދުތައް ފިޔަވައި އ

 ،އަށް ރިއާޔަތްކޮށްގޓެކްސް ރޫލިން  TR-2015/A2ބަލައިނުގަނެ މީރާގެ ނިންުމން ަދމަހައްޓާފައިވެއެވެ. މީރާގެ ނަންަބރު

ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފުސީލުތައް މީރާއިން ދައްކާފައިވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭ

 އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވުމެވެ.

)ދޭއް( ކަމަކަށް އެދިފައިވެއެވެ.   2ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި  މި ޚުޞޫމާތާ .26

 ،ންގ ތަުޠބީޤު ކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ އުޫޞލެްއ ކަނޑައަޅައި ދިނުމާއި ޓެކްސް ރޫލި TR-2015/A2އެއީ މީރާގެ ނަންބަރު 

 އްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޭބްނކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުެގ ތަފުީޞލު ޓްރައިބިއުނަަލށް ަބލައިގަެނ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަ

 ކަނޑައަޅައިދިނުމެވެ.

 

 ޓެކްސް ރޫލިންގ އާއި ގުޅޭގޮތުން  A2-TR/2015މީރާގެ ނަންބަރު 

ެޓކްސް ރޫލިންގ )މީގެފަހުްނ  TR-2015/A2އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިަވނީ މީރާެގ ނަންބަރު  ؛ހަވަނަ ކަމަކީ ދި  .27

A2  ީވަނަ އިސްލާހުގެނައުމާއި  2ގަިއ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނަްށ  2019ސެޕްޓެންބަރު  12ރޫލިންގ( އަކ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ރޫލިންގ ތަކަކީ ގަވާއިދުގެ ބައެއް ކަމަށާއި  84ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނުގެ  ،ހަމައަށް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިއުތިރާޒާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ  43ގެ ފަހުން ޤާނޫނުގެ  2019ސެޕްޓެންބަރު  12 ،ނަމަވެސް

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤު ކުރެވޭނީ ޤާނޫީނ  ބާރުތައް ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. އެެހންކަމުން ޓެކްސް ރޫލިންގ އާއި ގުޅޭ މިފަދަ

މި ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ،އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ކޯޓްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމުގައިވާތީ

 .އި ކަނޑައަޅައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެގައިއުސޫލު މި މައްސަލަ

އިއުތިރާޒުކުރާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ 42ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  A2މީރާގެ  .28

މައްސަލައަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮުތން ހުށަހަޅާ އައު ލިޔެކިޔުންތަާކއި ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ އިޖުރާއަތާ ގުޅޭނެ 

 2015އޭޕްރީލް  8ފަށާފައިވަނީ އެ ރޫލިންގ ނެރުނު ތާރީޚް ކަމަށްވާ  ކުރަންޓެކްސް ރޫލިންގއަށް އަމަލުރޫލިންގއެކެވެ. މި 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މީރާއިން ނެރޭ ޓެކްސް ރޫލިންގ ތަކަކީ ޓެކުހާ  84ގައެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ އިޞްލާޙަށް އަމަލުކުރަން  2ގެ ނު ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫގުޅޭގޮތުން މީރާއިން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. ޓެކްސް

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  40 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު ޓެކްސް ރޫލިންގތަކަކީ ގަވާއިދުގެ  2ޤާނޫނަށް ގެނައި  39ގައެވެ. 2019ސެޕްޓެންބަރު  12 ފަށާފައިވަނީ

ކުރީން ޓެކްސް ރޫލިންގތަކަކީ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2އޮތުން ނިމުމަކަށްއައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ުކރީން ޓެކުހާ ގުޅޭގޮތުްނ  2ހާބެހޭ ގަވާއިުދތަކުގެ ބައެއްަކން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޓެ

ތު މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ާލޒިމް އެއްޗެކެވެ. ހުސޫމާ މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާުތން އެ

އޮކްޓޫބަުރ  5( ގޮތުގައި ކަނޑަައޅާފައިވަނީ Audit Periodއުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގެ އޮޑިޓްކުރި މުއްދަތެއްގެ )

ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އޮޑިޓުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2018މާރިޗު  31އިން  2015

 މާއްދާ އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.  ކުރީން އެވަނަ އިސްލާހުކުރުމުގެ 84ޤާނޫނުގެ 

ޚިލާފުކަމަށް އަދި މީރާއިން ނެރޭ ޓެކްސް ރޫލިންގއެއް  ޚިލާފުކަމަށް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާޫނނަކާ ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީ އާ .29

ފަަދ ނިންމުމެއް ިނންމުމުގެ ބާޠިލުކުރުމާއި އެ ،އެއީ ޤާނުނަކާ ޚިލާފު ކަމަށް ަކނޑައެޅުމާއި ،ނުވަތަ އުޞޫލެއްވެސް

 A2އިޚްތިޞާޞެއް އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައި ނުވެއެވެ. އަދި މީރާއިން ނެރެފައިވާ 

ރޫލިންގ ބަދަލުކުރުން ނުަވަތ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންވާ ފަރާތަުކން ބަަދލު ނުގެންނަނީސް ނުަވތަ 

 އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ށްރޫލިންގގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަ ސް އެބާޠިލުނުކުރަނީ

 އަހުރެން ދެކެމެވެ.

އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް އިއުތިރާޒު  ؛އެގާރަވަނަ ކަމަކީ  .30

ފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ތަފުޞީލު މީރާއިން ބަލައިނުގަތުމަްށ މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާ

  ؛ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 3ގެ ގރޫިލންގގެ އަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައެވެ. މި ޓެކްސް ރޫލިން A2ނިންމާފައިވަނީ މީރާގެ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަުކން ހުށަހަޅާ  ވަނަ މާްއދާގެ ަދށުން 42"ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ ާޤނޫުނެގ 

އެ އިއުިތރާޒުުކރާ ކަމުގެ އެްނގުން ަރްއދުާވ  ،އިއުިތރާޒުުކރާކަުމގެ އެްނގުމަކަށް ާބރުދިުނުމގެ ގޮތުން 

ެނރުާމ ހަަމއަށް މީާރއަްށ ހުށަހަޅާަފއި ުނވާ ލިޔެކިުއމާއި "ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކުުހގެ ިމންަވރު އަްނާގ އެްނގުން" 

 ެއވެ."ހެކި ހުށައެްއނޭޅޭނެ 

 ،އޮޑިޓްގެ ނިންމުމާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުެޖހޭނެމަ އެ ،ގައިވާ ގޮތުން މީރާިއން އޮޑިޓެއްކޮށްގމި ރޫލިން .31

އޮޑިޓް ހިގަމުންދިޔައިރު ނުވަތަ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިނުާވ  ،މީރާގެ އޮޑިޓަށް އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުޙަލާގައި

ގައި މީރާއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ީދފައިވާ މުއްަދތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ އިނޭޅޭނެެއވެ. މި މައްސަލައްހެހުށަލިޔެކިއުމާއި ހެކި 

އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަްށ އިއުތިރާޒުގެ މަރުޙަލާގައި  ،ފަރާތުގެ ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓްެގ ތަފުސީލު ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް

                                                           
 ވަނަ މާއްދާ 32ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2019/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   39
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ޑުުކރެވިފައިވާ ކުރެޑިޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ "ނޯޓިސް ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ރެކޯ

 ޖެކްޝަން" އަށް ބެލުުމން އެނގެއެވެ.ބްއޮފް އޮ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ކުރެޑިޓްތަކުގެ  .32

ބަލަިއނުގަތުމާގުޅިގެްނ މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންުމން ރަނގަޅު ނޫންކަްނ ސާބިުތކުރުމަށްޓަކައި އިއުތިރާޒު  އުލޫމާތުމަ

ކަމުގެ ޙަޤީގަތް  ،މަރުހަލާގައި މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ތަފުސީލީ ލިޔުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަނެ

 ށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުަނލްގައި އެދިފައިވެއެވެ.އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަ

މީރާގެ ބަޔާންތަކުން އެނގޭގޮތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކުލެރިފިކޭޝަނެއް ހޯދުމަށް އެފަރާތަށް  .33

އް އަހަރެއްހާދުވަސް ދިނުމުންވެސް މީރާއިން ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި އަދި ރިމައިންޑާ ދިނުމަށް ގާތްަގނޑަކަށް އެ

އެދުނު މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފުސީލު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަމަްށ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިރާގެ މި މިބަޔާނަށް ބާރުިދނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހުރި ކުރެޑިްޓ ތަކުގެ ތަފުސީލު ހުށަހެޅުމަށް ީމރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ އި

ފަރާތަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފައިާވކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މުއާަމލާތްކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިްލގެ ފަސްފަހަތް ބެލުމުްނ 

  40އެނގެއެވެ.

 41ގެ މޫސާ ނަސީރު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ؛ބާރަވަނަ ކަމަކީ .34

ޝަރީޢަތް ކުރާ  ،ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޮގތުގައި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓްތަކަކީ

ސަލައިގެ ވާޤިޢާތައް ކަނޑައެޅިގެންދާ ކޯޓުތައް ކަމަށާއި އަިދ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުން ތަކަކީ މައްތައްކަމަށާއި މި ކޯޓުކޯޓު

ތައް ކަަމށް މި ެއންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ތަުތބީޤުކުރެވޭ ކޯޓު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުންތަކާއި ނަގާ ދިފާއުތައް ނަގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ  54މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޓެކްސް ނެގު

އަދި  ،ދަށުން ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުމާއި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި

ކުރުމުގެ ބާރާއި އަދި ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް މިނޫންވެސް ގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް 

ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައިާވކަމަށާއި ޓެކްސް އެޕީލް 

އިން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ެބލުމުން ޓްރައިބިުއނަލުގެ އިޙްތިާޞޞްގެ ތެރޭގައި މީރާ 6ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުެގ 

                                                           
40 ’Bank Credits‘Clarification of   ްމީރާއިން ޓަރމަކްސް އަށް  ގައި 2019ފެބުރުއަރީ  13އަދި  2019ފެބުރުއަރީ  4މި ސުރުހީގެ ދަށުނ

 އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވޭ
 ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ A/41-2014/SCގެ ޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު 41
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުރުމުން މީރާއިން އެ ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ 

އެކަމެއް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ިހމެނޭ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަަތއް ބެލުން ހިމެނޭ ކަމަށާިއ 

އްގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުން ހިމެނޭކަމަށް ސާފުކޮްށ އެއްވެސް ޤާނޫނެ

ތަކުގައި ޝަރީއަތްކުރާ ކޯޓުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ޓެކްސް އެޕީލް އެހެްނކަމުން ޓެކްސް މައްސަލަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

އާތައް ކަނޑައެޅިގެންދާ ކޯޓުކަމުގައި ބަލާނީ ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އާއި މައްސަލައިގެ ވާޤި ،ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށްާވތީ

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންްޓ ތަކުގެ ތަފުސީލު ބަލައިގެން މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް  ،ކަމަށްވާތީ

  ޓްރައިބިއުނަލަށް ާޤނޫނީ ހުރަހެްއ އޮތްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ.

 ،މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ އޮޑިޓަށް ހޯދުމަށް އެުދނު މަުއލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުާވތީރައްދުގައި  .35

ޓެކްސް  ،އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންަތކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީރާިއން ޓެކްސް އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި

ންކޮށްފައިވަނީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުަމށްފަހު ފާހަގަކުރެުވނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަްށ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގައިވެސް ބަޔާ

ބިނާކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓުެގ ނިންުމން ނިންމުަމށް ކަމަށްވެފައި އޮިޑޓަށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެުޅމާއި އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުްނ 

ީމރާގެ އޮބްޖެކްޝަންގެ ނިންމުމަީކ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ،ހިނދުދިނުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވީ

އޮޑިްޓ  ،މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް އިުއތިރާޒުކުރުމުން އޮޑިޓުން ނިންާމފައިވާ ނިންމުން ަރނގަޅުތޯ ެބލުން ކަމަށްވާއިރު

ކޮށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެ މަޢުލޫމާތު މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ތަފުީޞލުތައް އެަފރާތުން ހިއްސާނު

މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމުގެ ސައްޙަކަމާމެދު  ،ހިއްސާކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްދިނުމުން

 ފަހުން ފޯރުކޮށް އޮޑިޓްެގ އޮޑިޓް މަރުޙަާލގައި ފޯރުކޮށްނުދޭ ލިޔުންތަކެއް ،އެލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޮގތެއް ނިންމޭނަމަ

 ނިންމުން އޭގެ މާ ފަހުގެ މަރުޙަލާއަކުން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މީރާގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލް އަދި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި މީރާއިން  .36

އެމައްޗަށް ބުރަވެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމާމެދު ގޮެތްއ ާމތު ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުން ދެން ހިއްސާކުރުމުން ހޯދުމަށް ޭބނުންވި މަޢުލޫ

އެފަދައިން ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި އައު ލިޔެކިޔުން  ،އެހެނީ ،އެއީ ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް ނޫންކަމާއި ،ކަނޑައެޅޭނަމަ

އެމަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން  ،ޙަލާގެ ބޭނުން ކެނޑިމީރާގެ އޮޑިޓް މަރު  ،ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ޮއންނަ އޮތުމުގެ ަމޤްސަދު  30މީރާއަށް ދޭންވާނެކަމަްށ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

އޭގެ މާ ަފހުގެ ތާރީޚެއްގައި އޮޑިޓްގެ  މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާުރލުން ނުދީ ލިޔެކިޔުން ހިއްސާ ުނކުރާ ފަރާތަކުންވެސް ،ގެއްލި

ނިންމުމާ ހިތްހަމަ ނުެޖހި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ހިނދު އެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ 

ޖެހޭ އިލްތިޒާމުތަކެއް ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަން ،އެހެންކަމުން މިޙާލަތުގައި ،ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށާއި
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މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް  އިއެފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުުމގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީރާއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ

ބިނާކޮށް މީރާއިން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން މީރާގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމުގައި 

 ރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.މީ

އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ހުށަނާޅާ ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި އަދި ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  .37

ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ގައި ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭގޮުތން ދެަފރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ޙުއްޖަތްއިމައްސަލ

 ކުރެވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ،ގޮތެއް ނިންމުމަށް ަބލާއިރު

އަމަލުކުރާނެ އެއްހާލަތަކީ ލިެބންުހރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކުރުމެވެ. ޓެކްސް  ،މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރާއިރު .38

އެ އެންގުމަށް ޓެކްސް ދައްާކ  ،ތުްނ އޮޑިޓްކުރާކަން އަންގައިފިނަމަވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ވާގޮ 30ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނުވަތަ މަޤްޞަދަަކްށ  ،އެވެ. ެއއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީވެދޭންވާެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ފަރާތުން އެއްބާރުލުން 

ޓަށް ބޭނުްނވެގެން އެދޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ މީރާއިން އެ އޮޑި ،މީރާއިން ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތެއް އޮޑިޓްކުރަމުންދާއިރު ،ވާންޖެހޭނީ

 ؛ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ 26ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

"ޓެކްސް ޤާޫނނެްއގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަްނޖެހޭ ކޮްނމެ ފަާރތަކުން ެއ ޓެކްސް ޤާޫނނެްއގެ ދަށުން ޓެްކްސ 

  އި އަްނނަިނވި ކަންކަން ކުރުަމކީ އެފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ."ދެއްުކމުގަ 

 ؛އަދި އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވަނީ

މާލީ ހިސާބުަތއް ބަލަހައްޓަންެޖހޭ  ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ،"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ އެްނމެަހިއ މަޢުލޫމާތުތަކާއި

 އުޞޫލުން ބެލެެހއްޓުން" 

 ފަރާތްތަކުން އެފަާރތުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ެބލެހެއްޓުމަކީ މި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް ދައްކާ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގޭއިރު މީރާއިން އެދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޓެކްސް ދައްާކ 

 ފަރާތުގައި ހުންނާނެކަމަށް ބަލަްނޖެހެއެވެ.

އިއުތިރާޒު  އެ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ިއއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރާނަމަ 42 އިދާރީ ޤާނޫނުގެ .39

ވަނަ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީރާގެ  35 42ގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ވީންއޮންނަ

A2 ިމީރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި އިއުތިރާޒުގައި ވާގޮތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ރޫލިންގގައ

ނޭޅޭނެއެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ އިއުތިރާޒެއްގައި އެފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރާކަންކަމުގެ ތަފުޞީލު ހުށައެއް

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު  42
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މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންކަމާ 36އިދާރީ ގަވާއިދު  ،ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު

 މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގަިއ  ،ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަރުތީބުވެފައިާވ ގޮތަްށބަލާއިރު ؛ތޭރަވަނަ ކަމަކީ .40

އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެފުރުސަތެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިހުށަހަޅަންދޭ ފުރުސަތުގައި އެ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހެ

މީރާގެ  ،ނުލިބެއެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާަލކީ ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޓެކްސްގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފުރަތަމަ ަމރުހަލާކަމަށް ވާތީ

 ދާނެތޯއެވެ.އޮޑިޓް ނުވަތަ އިއުތިރާޒު ނުވަތަ އޮޑިޓާއި އިއުތިރާޒަށް ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ  54ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .41

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ 54ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލައިގެ ޙަސްމުންނަށް އޮވެއެވެ. 

ހެކިބަސް ހޯުދމާއި ހެއްާކއި  ،ސަލަަތްއ ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ހާިޒރުކުުރމާއި "ޓްރައިިބއުނަށް ހުށަެހޅޭ ަމއް

އަދި ިމނޫންޮގތަކުްނވެސް ަމއްސަަލިއގެ ޙަީޤޤަތް ހޯދާ ަކށަވަރު ކުުރމަށް ކުރަްނޖެހޭ  ،ޤަރީނާ ޯހދުާމއި

 ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ ާބރު ޓްރަިއބިުއަނލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ." 

ޓްރަިއބިއުނަލުން ބެލުމަށް އިޚްތިާޞޞް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މައްަސލައެއްގައި ތަތުބީޤްކުރެވޭެނ  ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާއަކީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  50 ގެ 202143މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  އާންމު މާއްދާއެކެވެ.

  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވަނީ 50ވެއެވެ. ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު ހަސްމުންނަށް ލިބިގެން

ޓްަރއިިބއުނަލަްށ  މީާރއަށް ިއއުިތރާޒުކުިރ ަމރުޙަާލގައި ހުށަހަަޅއިފައިުނވާ އަުއ ހެއްާކއި އަުއ ދިފާޢުތައް 

 ލިިބގެްނވެެއވެ." ހުށަހެުޅމުގެ ިއޚްތިާޔރު މަްއސަލަިއގެ ެދ ޚަޞްމުްނނަށްެވސް

ތުން ުބނެފައިވާ ފަަދއިން ޤާނޫީނ ނިޒާމު އިްނތިޒާމުކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ ޓެކުާހ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ؛ސާދަވަނަ ކަމަކީ  .42

އަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓުރައިބިއުނަލްއެވެ. ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ

މުންގެ ފަރާތުން ހުަށހެޅުންަތއް ހުށަހަޅައި ދިފާއުތައް ހެކިހުށަހަޅައި ހަސް ،އެހެންކަމުން މައްސަލައިގެ ވާޤިާއތައް ހުށަހެޅުމާއި

ނަގައި ފުޅާކޮށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ މުހިންމު ޤާނޫނީ އުޞޫލެއްކަމަށް ވާއިރު އެ އުސޫލު ދެމެހެއްޓުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް އަހުރެންވެސް ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް  44ރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ .43

މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުގައި ތަންޒީމުކޮށް ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް އޮވެއެވެ. އިދާރީ 

މީރާއިން ނުވަތަ ކޮމިަޝނަރ  ،އްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީމާއްދާެގ ދަށުްނ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަ 44ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 (2021ލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު )ޓެކްސް އެޕީ R/2021- 75ގަވާއިދު ނަންބަރު  43
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ޝަން ިންނމާ ނިންމުމަކާމެދު )އޮޑިޓްގެ ިންނމުންވެސް ހިމެނޭގޮތުން( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަ ސޭޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް

އެ އިއުތިރާޒާެމދު މީރާއިން ނިންމާފައިާވ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިއުތިރާޒު ހުށަހެޅުމަށްފަހު 42ނުޖެހޭނަމަ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

 މެއް އޮވެގެންނެވެ.މުނިން

ޓްރަޔަލް ކޯޓްތަކަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުްނދާފަަދ  ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ ބަލަމުންދާ ިމބާވަތުގެ މައްަސލަތަކަކީ .44

ރ ޖެނެރަލް ނިންމާ ނިންމާމެދު ޓެކްސް މައްސަލަތަކެއްނޫނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންަދނީ މީރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަ

މުން އެ ރުވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އެިނންމުމަްށ އިއުތިރާޒުކު 42ދައްކާ ފަރާތުން ހިްތހަމަނުޖެހިެގން އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނަލުން މި ގައި ޓްރައިބިއުއި އިއުތިރާޒާމެދު މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެވެ. އެހެން އިބާރާަތކުން ބުނަނީނަމަ މި މައްސަލަ

ބަލަނީ މީރާގެ "އޮބްޖެކްަޝން ިރވިއު ރިޕޯޓް" އެވެ. އެހެންކަމުްނ ޓްރަޔަލް ކޯޓްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށްގެންދާ 

މިބާވަތުެގ މަްއސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަަމށް އަހުރެމެން އެންެމނަްށ  ،އުޞޫލުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައިވެސް

ނިޒާމު ތަރުތީބުކޮްށފައިވާ ގޮުތން ޓްރަޔަލް ކޯޓްތަކުގައި މަްއސަލަބަލާ އުސޫލުން ޓެކްސް  މުގައިވިޔަސް ޓެކްސް ވިސްނުނުކަ

 އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަަމކަށް އަހުރެންނަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އިއުިތރާޒުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހެިކ ހުށަހަހެޅުމުގެ ފުރުސަުތ  ،އިރުޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ގަވާއިދަށް ބަލާ .45

ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ހެކިތަކެއް  ،ހަސްމުންނަށް އެބައޮތެވެ. ހަްސމުންނަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު އޮތްކަމުގައިވިޔަސް

ބިއުނަލަށް ރަނގަުޅކަމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ރައިޓް ނެވެ.ންވާ ކަމެއްނޫބަލައިގަތުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެ

ޓްރައިބިއުަނލަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން  54ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު 

 ،އިހެކިބަސް ހޯދުމާ ،( ގެ ަދށުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ީމހުން ހާޒިރުކުުރމާއިނއެ މާއްދާގެ ) ،ލިބިފައިވާއިރު

އަދި މިނޫން ގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި

ބަލައިގަތުމާއި ހުަށހަޅާ ހެްއކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ެހކި  ،ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޓްަރއިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވާއިރު

މިފަދަ މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅުމުގެ  ،ޖެހޭނެަކމަށް ދެކޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީއަމަލުކުރަން ނިންމުމުގައި

 ަތށް ނިންމުމެވެ.ގޮރާ ފުށޫނާ ރާއަތުތަކާނިޒާމު ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮަތށްަބލައި އިޖު

އި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް މީރާއިްނ އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގަ ،ރޫލިންގއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޮޑިޓްގައި ހުށަނާޅާ ހެކި A2މީރާގެ  .46

މުޠުލަޤް ގޮތެއްގައި އެފަދަ  ،އެ ހެކި މި މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމާއެކު ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އެއްފަރާްތކޮށް

ޑިޓުގެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެިލގެންދާނީ މީރާގެ އޮ ،ހެކިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ިނންމައިިފނަމަ

ނިންމުމެވެ. އިއުތިރާޒާމެދު މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްޫނނެެވ. މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލާޮގތަށް 
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިުދތަކުގައި ތަޞައްވުރުކޮށް ތަރުީތބުޮކށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައިާވ އިދާރީ ނިންމައިފިނަމަ ޓެކްސް ެނގުމާެބހޭ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒުގެ ބޭނުން ނެތިެގންދާނެއެވެ. 42ގެއްލި ޤާނޫނުެގ  ރުތީބުނިޒާމުގެ ތަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހެލްާތއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުްނ ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ؛ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ .47

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި މައްސަލައަށް ޓެކްސް ޤާނޫނު  44،ވާތީ އާއިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއިޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަ

މާނަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިއާ )ކޮމަންލޯ( ގެ ކޭސްތަކަކަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ 

ށް ހައްލެއް ގެނެވޭެނކަން ސާފުކޮށް ފެންާނން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީގައި ިމ މައްސަލައަ ،ދައްކާފައިވީނަމަވެސް

އިތުރަށް ަބހުސްކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ  އިސްވެދިޔަ ކޮމަންލޯގެ ކޭސްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިހިނަދށް ،އޮތަތީ

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

އެކަން ހައްލު  ،ރުމުގެ ފަރަގެއް އުޅޭނަމަވަނަ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކު 40ގެ ނުޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ؛ސޯޅަވަނަ ކަމަކީ  .48

  ؛ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެކެެވ. އެ މާއްދާގައިވަނީ

 ،"ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން ޖީ.ެއސް.ޓީގެ ގޮުތގައި ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއާސގެ ޢަދަދު އެކަށަެއޅުުމގައި 

ުތން ދެއްކި ޢަދަާދއި އެ ފަރާތުން ަދއްކަްނޖެހޭ ޢަަދދާ ދެެމދު ފަަރގެްއވާ ކަމަްށ ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ފަރާ

ދައްަކންޖެޭހ ޢަދަދެއް ނުެދއްކި އޮުތްނ  ،އަދި އެ ފަރަގަކީ  ،ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލަށް ފެނިްއޖެަނމަ

ެއ  ، ަފރަގަކީ އެ ަފރާތުްނ ަދއްކަންޖެޭހ ޢަަދދެއް ަކުމގައި ބަލަްނވާެނއެވެ. އަިދ އެ ،ެއއީ  ،ކަމުަގއިާވނަމަ 

އެފަަދއިން އިުތުރާވ  ،ފަރާތުން ދައްކަްނޖެހޭ ަޢދަދަްށުވރެ އިުތރު ޢަަދދެްއ ެދއްކިފައި އޮތުން ަކުމގަިއވާނަމަ 

ިވިދގެން ައންނަ ޓެކްސް ެނޭގ މުްއދަތުަގއި ޖީ.އެސް.ީޓގެ ޮގތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭ ަފިއސާއިން އުިނުކ  ،ޢަދަދު 

 އެ ފަރާތަކަށް ދޭްނވާެނެއވެ."  ކުރުުމގެ ހުްއދަ ކޮމިޝަަނރ ޖެެނރަލް

ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދާ  ،ގޭގޮތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެކަށައެޅުމުގައިނމި މާއްދާއިން އެ .49

އަދަދެއް ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ  އެފަރަގަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ،ދެމެދު ފަރަގެއްވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ. މި މާްއދާއަކީ އިމްޕޯޓް މުދަލުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެގުން ނުަވތަ ވަކި ބާަވތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުާމ 

އެކަން  ،ގުޅޭގޮތުން އޮތް މާއްދާއެއްޫނެނވެ. ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ފަރަގެއް އުޅޭނަމަ

ގައި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ފަރަުޤ އިތުން އޮތް މާއްދާއެއްކަން އެނގެއެވެ. ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮ

މީރާއަށް ދެނެގަނެވިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ. އޮޑިޓްގައި ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ 

މީރާއިން  ، އެނގެއެވެ. އެހެންަކމުން އިސްވެދިޔަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރުއިސްވެދިޔަ އެއްބަސްވުމަށް ބަލައިގެންކަން

 ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއކަމަށް ނުދެކެމެވެ. ވަނަ މާއްދާއާ 40ގެ ނުނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ
                                                           

  11އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ޞަފުޙާ  44
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 ރައުޔު  ޚަދީޖާ ނަޢީމް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ގެއަޙްމަދު އަޝްރަފް ބަރުމެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .50

 

 ރައުޔު  ލް ސާޖިދުގެ ޢި އިސްމާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 މެދުގައެވެ. ކަންތައްތަކާ )ތިނެްއ( 3ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ މައިގަނޑު  .1

 މިގޮތުން؛

I. ިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުެގ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އ

ހިސާބުތައް ބަލަހައްާޓފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި 

 40ގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެ ާޤނޫނުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރަންޖެހޭ ގޮްތ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާ އެއް

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަްށ ހިސާބުތަކުގައި ފަރަގެއް އޮތްތޯ ކަނޑައެޅުން

II.  ްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކަށް ޮފނުވާ ޓެކްސ

ވަނަ  42އި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ އިންވޮއިސްތަކުގައި )މީގެފަހުްނ އިންވޮއިސް( މުދަލާ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން 45މާއްދާ

III.  ްއިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ނުގަުތމަށް ޓެކްސ

އަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅަށް  A2-TR/462015ލިންގ ރޫ

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ދެނެަގތުން.

 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކުރުން 

އަގުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހ މިންވަރު ހިސާބުކުރާނެގޮތް، ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .2

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާިއރު، އެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ 

 34ޖެހޭނީ "އިންވޮއިސް އަސާސް" ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ހިނދަކު، ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގެ އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. 

                                                           
 "ވަނަ މާއްދާ "ޓެކްސް އިްނޮވއިްސގައި ިހމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 42 45
 އިއުތިާރޒުކުރާ ަމއްސަލަ ބަލާ ަމުރޙަލާަގިއ ލިޔެކިޔުން ހުށެހެޅުން"" A2-TR/2015ޓެކްސް ރޫލިންގ  46
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ލޯކަލް  ދެވޭނީ ހުއްދަ ހިސާބުކުރުމުަގއި ޓީ.އެސް.ޖީ ބިނާޮކށް އަސާސަކަށް އެހެން ފިޔަވައި  އަސާސް އިންވޮއިސް .3

 ނުަވތަ  ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ނޫންގޮތަަކށް ދާއަށްފައި ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ކައުންސިލަކަށް

 )ދެމިލިއަން ) 2,000,000 ޢަދަދު އާމްަދނީގެ ނެގޭ ޓީ.އެސް.ޖީ ިލބޭ އަހަރަކު އޭނާއަށް ފަރާތަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ،ކަންފުރިހަމަވާނަމަ އްޝަރުތެ ތެރެއިން ޝަރުތުތަކުގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށްވުމާއި ފަރާތެއް ގިނަނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ

ބަޔާްނކޮށްފައިވާއިރު، މިފަރާތްތަުކން ހިސާބުކުރުމުގައި "ޕޭމަންޓް ައސާސް" ނުވަތަ "ހައިބްރިޑް  ގައި( ނ) މާއްދާގެ އެ

ސްވެބަޔާންކޮށްފައިާވ ، އިއަސާސް" ބޭނުންކުރުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަނަށް ހުަށހަޅައިފިަނމަ

 ންކޮށްފައިވެއެވެ.ގައި ބަޔާހުއްދަދެވިދާނެަކމަށް އެ މާއްދާގެ )ށ(  ،ކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމަށްއަސާސަކަށް ބިނާ

ވަނަ  10ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އަސާސްތައް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ގެ )ހ( ގައި "އިންވޮއިސް އަސާސް" މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، މާއްދާގައި ބުނެދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެ މާއްދާ

 މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި،"...ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ން އަނބުރާ ހޯދާ އިންޕުޓް އިއެ ފަރާތުން މީރާ ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމަށާއި،އެފަރާތަކުން 

އަސާސަށެވެ". މިގޮތަށެވެ. ެއ  ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، އެ ފަރާތަށް ލިބޭ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމުގެ

ގައި "ޕޭމަންޓް އަސާސް" މާނަކޮށްދީފައިވަނީ "... ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ  މާއްދާގެ )ށ(

ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަކުން އެ ރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އައުޓްޕުްޓ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، މުދާ ގަތް ފަރާތުން ނުަވތަ މީ

އެފަރާތުން މީރާއިން އަނބުރާ ހޯދާ އިންޕުޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، މުދާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށް ބިނާކުރުމަށާއި، 

މަތް ފޯރުކޮށްދިން ފަރާަތށް އެފަރާތުްނ ދައްކާ ފައިސާއަށް ބިނާކުރުމުެގ އަސާސަށެވެ." މިގޮތަށެވެ. ވިއްކި ފަރާތަށް ނުަވތަ ޚިދު

ހަމަ އެހެންމެ، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި "ހައިބްރިޑް އަސާސް" މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، "...ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ 

 ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، އެފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް އައުޓްޕުޓް  މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ

މުދާ  އެ ފަރާތުން މީރާއިން އަނބުރާ ހޯދާ އިންޕުޓް ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި، އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމަށާއި،

އަސާސަށެވެ." މިގޮތަށެވެ. ބިނާކުރުމުގެ ވިއްކި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް އެފަރާތުން ދައްކާ ފައިސާއަށް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ލިެޔކިޔުންތަކުން ފެންނަްނހުރި ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއް 

ރިޔާއަތްކޮްށ  ހިމަނައިގެންކަމަށާއި، އެފަރާތުްނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސްތަކަކީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް

 "ޓެކްސް ކޮމްޕްލަޔަންޓް" އުޞޫލަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއް ނޫންކަމަށް މީރާގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

 ؛ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 4.1އޮޑިޓް އޮބްޒަވޭޝަންސް ގެ ފައިންޑިންގ  4
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based on the information and  declared by taxpayer is lower than the revenue computed “Taxable revenue

documents available for the audit 

Taxpayer has raised non-compliant tax invoices with regard to the services rendered”  

 ؛ފައިވަނީ އަދި ރެކޮމެންޑޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްމިފަދައިންނެވެ. 

“Taxpayer is required to declare the full revenue in the GST return and is requested to adopt necessary controls to 

avoid such errors henceforth 

Taxpayer is required to pay additional tax on the difference amount as specified in Annexure1 

A valid tax invoice refers to invoice prepared with all the particulars required under the GST ACT 

Taxpayer is advised to prepare fully compliant tax invoices in the future.” 

 މިފަދައިންނެވެ. 

 ބިނާކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންއިހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަ

 ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލައިގެްނ ެއކަނި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނި ނަމަވެސް،

ގެ ޖީ.އެސް.ީޓ ބުނެިވދިޔަ ކަންކަމަށް ބެލުމުްނ، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  4.1އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 

މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންކަމަށެވެ. އަދި އޮޑިޓުން ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ 

ފައިވާކަން ހުށަަހޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި

  ޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. އަ

ދެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ިއންވޮއިސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަީނ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ެއ  .5

މިހެން ހުރުމުން އިންވޮއިސްތަކަށް  ކަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެިދފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަަވރު ކުރުމަށެވެ.

 ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުަމކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބލަންޖެހޭނެކަަމށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.އާޔަތްރި

ޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ވިއްކި މުދަލެއްގެ އަގާމެދު ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތެއްގެ އަގާމެދު ރަ .6

މުދާ ގަތް ނުަވތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތާެމދު ޚިލާފު އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާުފ އުފެދުނު ޢަދަދު، ެޑބިްޓ  ފަރާތާއި އެ

މެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭއިރު، އެ ނޯޓަކުން ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓަުކން އެނގެން އޮންނަންވާނޭ ކަަމށާއި، އަދި އެ ޢަދަދާ

ފާިއތުވެ ގޮސްފައިވާނަމަ، އެ ފާިއތުވި މުއްދަތުގައި ދެއްކި  މަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުމުޢާ
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ޖީ.އެސް.ޓީގެ ފައިސާއަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު، ވިދިގެން އަންނަ ޓެކްސް މުއްދަތުގައި ގެންނަންވާނެ ކަމަށް މުދަލާިއ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 47ވަނަ މާއްދާ 38ޤާނޫނުގެ  ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  40މީގެ އިތުރުން ހިސާބުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއްވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް އެ ޤާނޫނުގެ  .7

ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިގޮތުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ

ޢަދަދު އެކަށައެޅުމުގައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ދެއްކި ޢަދަދާއި އެ ފަރާތުން ދައްކަންެޖހޭ ޢަދަދާ ދެމެދު ފަރަގެއްވާ 

މުގައިވާނަމަ، އެއީ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ެފނިއްޖެނަމަ، އަދި އެ ފަރަގަކީ، ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއް ނުދެއްކި ޮއތުން ކަ

އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރަގަކީ، އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުުރ 

ޢަދަދެއް ދެއްކިފައި އޮތުން ކަުމގައިވާނަމަ، އެފަދައިން އިތުރުާވ ޢަދަދު، ވިދިގެން އަްނނަ ެޓކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގައި 

ސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއިން އުނިކުރުމުގެ ުހއްދަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ެއފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ." ޖީ.އެ

 މިފަދައިންނެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ފަރާތަކަށް މުދަލެއް ވިއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  .8

)ައށާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  28ފަުހ، އެ މުދަލެްއ ގަތް ފަރާތަކުން ުނވަތަ ޚިދުމަްތ ލިބިގަތް ފަާރތުން އެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 41 އިންވޮއިސް އެއް ދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ ށްއެފަރާތަ

ށް ދޫކުރާ އިންވޮއިސް ދޫކުރުމުގައި ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކަށް އެއް އިންވޮއިސް ކަމަށެވެ. )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެއގޮތަ

ވަނަ  42ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގެ )ނުވައެއް(  9މިގޮތަށް ދޫކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގައި މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ތަފާތު 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.  މާއްދާގެ )ހ(

 Revenue determined for the) 1.1ގެ )އެނެކްސްޗަރސް(  6ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  މީރާގެ އޮޑިޓް .9

construction project of Treetop Hospital Project)  ެވަނަ ޯނޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  2ގ

ކުރާ ފަރާތުގެ ިހސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެްނގޮސްފައިވަނީ އިންވޮއިސްތަކަްށ ބަލައިގެންކަމަށާއި އެެހން އިސްތިއުނާފު

)ނުވަދިހަ ނުވައެްއ  99.5އިންވޮއިސްއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ )ސަތާރަ(  17ނަމަވެސް ޖުމުލަ 

ގެ ނަމުގައި ނަމަވެސް، އެ އިންވޮއިސްަތކުގައި ބޭނުންކޮްށފައިަވީނ 48ންނަ ފަާރތެއް ިއންސައްތަ ޙިއްޞާ އޮޕޮއިންޓް ފަހެއް( 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ "ޓިން" ނަންބަރު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ެއ ނުކުތާގައި އަންނަނިވި ފަދައިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

                                                           
 "ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ އަގާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތްއްދާ "ވަނަ މާ 38 47
48  Turmaks Insaat Turizm ukkestusun vi Bigisayar Tatincilik Sanayi Ve Ticaret uuted Sirjeu   
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“Sales as per taxpayer are invoiced declared* with regard to the said project during the audit period. (Invoices 

MD0001 to MD-0017) 

*Invoices provided and declared during the audit period are raised under foreign parent company (99.5% 

Shareholder) of taxpayer, “Turmaks Insaat Turizm ukkestusun vi Bigisayar Tatincilik Sanayi Ve Ticaret uuted 

Sirjeu” Using the taxpayer’s TIN (1057315GST501) and GST is computed and collected for these invoices” 

 މިފަދައިންނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ  42މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .10

( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ "މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް 2)ހ( ގެ )

މިކަމަށް ެބލުމުން، އިސްތިއުނާފުކުާރ އަދި ޓިން" އުޞޫލާއި ޚިލާފަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ އިންވޮއިސް އެއްކަން ދޭހަވެއެވެ. 

ގަިއ  (2ގެ ) ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 42ޤާނޫނުގެ  ާލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެމުދައިންވޮއިސްތަކަކީ  ގެފަރާތު

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަކަށްވުމުން، މީރާއިން އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ރިޔާއަތް ނުކުރަްނ 

 .ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަން އިތުރަށް ސާފުވެއެވެ

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނޫންކަމަށްވުމުން،  .11

ށް ބަލައިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑަެއޅުމަކީ އެކައުންޓިންގ އަިދ ޓައިންވޮއިސްތަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަުލގައި ކޮންޓްރެކް

ގޮަތްށ  49ގައި ބަޔާންކުރ500ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޭޓންޑަރޑްސް އޮފް އޮޑިޓިންގ  ޞޫލުން ަބލާނަމަ،އޮޑިޓިންގ އު

Sufficient  ިއަދappropriate  ްހެކި ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ. އެހެނީ އިންވޮއިސ

ލިޔެކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އެެހން ގޮތަކުން ަޢދަދުތަްއ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  unreliableތައްޔާރުކުރުމުގައި، 

 ގޮތްތަކަށް ބަަލްނޖެހެއެވެ.  ކަށަވަރުކުރެވޭނެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް އަގު ކަނޑައަޅައި އުޞޫލަކީ، މަސައްކަތް ނިންުމން ވަކިވަކި ފޭސްތަކަކަްށ  .12

އެއް ދޫކުރުން  completion certificateފޭސް ނިމުނުކަްނ އަންގައި ނިމުމުން އެ  "ފޭސް"އެއް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ 

 projectކަންކަްނ ނިންމިކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއެއްބަސްުވމުގައި  ނިންމަންޖެހޭނެކަަމށްކަމަށްވެފައި، އެ ފޭސްތަކުގައި 

consultant   ަނުވަތproject Director  ަހެޅުމުން ފައިސާ ދައްކާ ސޮއިކުރުމުން އެ ލިޔުމާއެކު އިންވޮއިސް ހުށ

                                                           
49Handbook of Retrieved from  –International Standards on Auditing (ISA 500) (Audit Evidence) Paragraph 6  

International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements handbook2013 
Edition volume 1 published by the International  International Auditing and Assurance Standards Board 
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ގޮތަށެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ނިްނމުމުގައި ހިނގި ޚަރަދު ހިމަނައި، އެ ޢަދަދުތަކުން އުނިކުރެވިަފއިވާ އެއްވެސް ޢަދަދުތަކެއް 

 ނުަވތަ އިންވޮއިސް އިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.  completion certificateވާނަމަ، އެ ޢަދަދުތައްވެސް 

ވަނަ ަނންބަރުގައި "ވިއްކި މުދަލުެގ  (6ގެ ) ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 42ގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތު .13

ޢަދަދާއި ތަފްޞީލް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް" އިންވޮއިސް ގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ޢަދަދު ނުހިމެނޭ ގޮތުން މުދަލުގެ ނުަވަތ ގައި މުދަލަށް ނުވަތަ ޚި (7އެ އަކުރުގެ )

)ދޭއް( ނަންބަރު އެކުގައި ކިޔުމުން އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  2ޚިދުމަތުގެ އަގު" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

 ހެއެވެ. ތަފްޞީލް ކުރާނެ ގޮތް، އެ މަަސއްކަތެއްގެ ޒާތުން ދެނެގަންަނން ޖެ

މިގޮތުން، މުޢާަމލާތުގައި ހިެމޭނ މުދަލުގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަކިން ޖަހައި، ިމ ޢަދަުދތަކުގެ ތެރެއިން ޢަދަދެްއ  .14

އުނިކުރާނަމަ އެ ޢަދަދެއް ުއނިކުރުމަށްފަހު ޖުމުލަ ުމދަލާިއ ޚިދުމަތުން ނެގޭެނ އަގު އެނގޭނެގޮތަށް ިއންވޮއިސް 

މުދަލަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަނަ ނަންބަރުގައި " (8ށްދޭއިރު، އެ މާއްދާގެ )ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަން ދޭހަކޮ

ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުްނ، މުދަލަްށ ނުވަތަ ޚިދުމަތައް ނުވަތަ އެެދބައި އެއްކޮށްލުމުން އަންަނ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޢަދަދު" މި

 ނގޭނެ ގޮތަްށ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ދޭހަކޮށްދެއެވެ. ޖުމުލަ ޢަދަދު ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގެީނ ކިހާ ވަރެއްކަން އެ

ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާަމލާތްތަކުގެ އިންވޮއިސްތައް ިލޔެކިޔުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން، ޢަދަދުަތްއ  .15

ންކަން ެއނގޭކަށް ނެތެވެ. އެެހްނ ގޮތަށްކަން ނުަވތަ ނޫ ހިމަނާފައިވަނީ މި ދެްނނެވި އުޞޫލުން ޢަދަދުތައް އެނޭގނެ

ނަމަވެސް، މީރާއިން އިންވޮއިސްތަކުން ޢަދަދުތައް ނެގުމުގެ ބަދަުލގައި، ކޮންޓްރެކްޓަށް ބަލައިގެން ޢަދަދުތައް ނެގުމަށް ިނންިމ 

ގަިއ  ( ވަނަ ނަްނބަރ2ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 42އަސާސަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫުނގެ 

އާމެދު  reliability، އެ ޢަަދދުގެ މަބަޔާންކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ުހރި އިންވޮއިސްތަކެއް ބަލައި ޢަަދދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަ

 ސުވާލު އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުންކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 civil އަދި ޚިދުމަތް materialވުމުގައި، މުދާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާ .16

works  ގެ ޢަދަދު ހިަމނާފައިަވނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު އިރު ކަނޑައެޅި ޢަދަދުތަކެއްކަމާއި، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުާދ

material  ެދެމެދުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވަީނ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެފަރާތުގ

ިޙއްޞާކުރެވިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭކަްށ ނެތެވެ.  އެއްބަސްވެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ެއބަދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލް މީރާއާ

ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން  މިހެންކަމުން، މުދާ ފޯރުކޮށްދީަފއިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ޓްރީ

އިވާ މުދަލުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަށް ލިބިފައި ނުވާކަަމްށ ފޯރުކޮށްދީފަ
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ހެކި ިލބިފައި ނުާވ ހާލަތުގައި ިލބެން ހުިރ  sufficientމީރާއިން ބުނެއެވެ. އެެހންކަމުްނ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަަކށް 

 ޑައެޅިދާނޭ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކުން މީރާއަށް ޢަދަދެއް ކަނ

 

 ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހެކި ހޯދުން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާފައިވޭޯތ  މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދެވަނަ ކަމަކީ: .17

 ބަޔާންކުރާގޮތަށް އެހެނިެހން ފަރާތަކުން އެ މައުލޫމާުތ ވަނަ މާްއދާގައި 32ބެލުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ކަށަވަރުކުރުމެއްނެތި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވީ ނަމަވެސް، ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަ 

ދުވަހު މީރާއިން ޓްރީ ޓޮޕް  ވަނަ  2019 ޕްޓެންބަރުސެ 24އާގުޅޭގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 

 30ހެލްތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ިލޔުމަކުން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި ލިޔުމުގައި އެ ލިޔުން ފޮނުވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެންގުމުގައި ބުނެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެދިަފއިވެއެވެ.)ތިރީސް( 

ގުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދިުނމުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވާފައިވާކަްނ މި އެން .18

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް އެ ފަރާުތން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ

“…Tree Top Health pvt ltd has imported all the major materials required for the project from other foreign 

suppliers and made payments to them directly  

However, no amendments were made to the contract to facilitate this and it is based on mutual understanding 

by both parties 

Medical equipment’s were bought directly by Tree Top Health and is not included in the contract price”  

  މިފަދައިންނެވެ. 

ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު، މީރާގެ ފަރާތުން ތިންަވނަ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަްނ  .19

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ "ަމއިގަނޑު ތަކެތި" ހޯދާފައިވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހެލްތްގެ ފަރާުތްނ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި 

 އެވެ.ލިޔެކިއުުމން އެނގެ، ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމާއި، ހުރިހާ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓެއް ހޯދާފައިވަނީވެސް އެފަރާުތންކަން

އިގަނޑު ތަކެތި ހޯދާފައިވަީނ ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުްނ ކަމަްށ މަފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ީމރާއަށް ޓޮޕް ހެލްތުގެ ފަރާުތން ޓްރީ .20

ނެތުމުގެ ސަަބބުން ެއ  ވީ ނަމަވެސް އެފަާރތުން ފޯރުކޮށްދީފައިަވނީ ސީދާ ޮކންކޮން މުދާތަކެއްކަން ބަޔާންކޮްށފައިބަޔާންކޮށްފައި

އްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެެވ. ސިޓީގައިވާ މައުލޫމާތަކީ އޮޑިޓްގައި ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ލިޔުމެ
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ހަމައެހެންމެ، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ހޯާދފައިވާ ތަކެތީެގ ޮގތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ތެރެއިްނ އުނިކުރަންޖެހެނީ ޮކން 

އްކަްނ ނެތްއިުރ، ޮކންޓްރެކްޓްގެ ތެރެއިން ުއނިކުރަްނޖެހެނީ ކިހާ މިންވަރެ ގެންޢަދަދުތަކެއްކަން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނ

ކަށަވަރުކުރުމަށް މީރާއިން އިތުރަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް 

 ނުވެއެވެ. 

ތިންވަނަ ފަާރތަކުން މައުލޫމާުތ ހޯދާފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިުއނާުފކުރާ ފަރާތުން ުބނާ ުބނުން ރަނގަޅު ނޫން ނަމަވެސް، ެއ  .21

މަލާތްތަކުގެ ޢަދަދުތައް ކަށަަވރުކުރުމަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން، މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ މުޢާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެކަމަކަްށ 

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 

 ގޮތުން ގުޅޭ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުން ލާޒިމުވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .22

 15ލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ނެގޭނެކަމަށް މުދަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީވެ، ޓަރމަކްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގަިއ  16އަދި 

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ވިއްކާފައިނުވާތީވެ، ހުޞޫމާުތ އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާްތތަކަކީ ެއ 

 އުޞޫލުން ޓަރމަކްސް އިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 4ވަނަ މާއްދާގައި "މުދާ" މާނަކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ  3މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .23

މުދަލުގެ ގޮތުގައި ުނހިމެނޭ އެްނމެހައި ކަންކަމެވެ" މިގޮތަށް ާމަނކޮށްދީފައި އޮންނަ ކަަމށާިއ އްދާގައި "ޚިދުމަތަ"ކީ "...ވަނަ މާ

މުދާ ހިމެނޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާުތގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވިފައިވާ އިމްޕޯޓް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުޅޭގޮތުން މީާރއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢާއްމު ުއޞޫލާއި ޚިލާފަށް މީރާއިްނ އި މްޕޯޓްކުރާ މުދާ އެހެން ފަރާތަަކށް ބަދަލުކުރުމާއި .24

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. 

-TRޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ މީރާގެ ނަންބަރު އިމްޕޯޓު ކުރާ މުދާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނެ އު .25

2016/G36 .ެބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން "ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގައިވަނަ ފިގްރާ 3ގެ ގމި ރޫލިން ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައެވ

ދާ ފަރާތަކުން، އެފަރާތުގެ އަމިްއލަ ބޭނުމަށް މުދާ އެތެރެކުުރމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާ ލައިަސންސެއްގެ ދަށުން މު

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  55 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

އެތެރެކުރުމަށްފަހު، އެއިން ުމަދލެއް އެހެން ފަރާތަަކށް ވިއްަކއިފިނަމަ، ނުަވތަ ބަަދލުކޮށްފިަނމަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ވަނަ ފިގްރާގައިވަީނ  4ގެ ގފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.ެއސްޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ" މިހެންެނވެ. މީގެ އިތުރުން މި ރޫލިން

ދުންތެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ،ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ އަވަސް އްއުފެ ރާތަކުން، ވިއްކުމަށް،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަ

ޚިދުމަތަށް، އެ ފަރާތަށް ދޫޮކށްަފއިވާ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން މުދާ އެތެރެކުރުމަށްފަހު އެއިން މުދަލެއް އެ ފަރާތުެގ 

ތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްިފނަމަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންޮކށްފިަނމަ ނުވަ

 ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެްސ.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  ގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު، G36ބުނެވިދިޔަ ފަދައިން ޓެކްސް ރޫލިންގ  .26

ސް މުދަލެއް އެތެރެކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުދަލަކަްށ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ އެ މުދަލެއް އެެތރެކުރި ފަރާތަކުން ކަމަްށ އެއްވެ

ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ބައެއް ތަކެތި" އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުން ކަމަްށ  ބަލަންޖެހެއެވެ.

ގެއެވެ.  ތުން ުބނާއިރު، ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުން ީމރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއިްނވެސް އެކަން އެނއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ރީޓޮޕް ހެލްތުެގ ފަރާތުން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޮކންކޮން މުދަލެއްކަން ޓް އެހެންނަމަވެސް

 ސިޓީގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. މީރާއަށް ދެނެގަނެވިދާނޭފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެ 

ދެން ބަލަންޖެހެނީ ކޮންޓްރެކްްޓގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެންމެހައި އިލްތިޒާމުތަކެއް ޙަވާލުވެފައިވަނީ ކޮން  .27

ންޖެޭހ . މިގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަނީ އެ ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތި ލިބުމުން ކުރަމެވެފަރާތެއްކަ

 އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ހަވާލުެވފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމެވެ. އެހެންކަމުން،

އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ކޮން މުދަލެއްކަން  ނަމަވެސް އެތެރެކުރިކަމަށް ބުނި މުދާ ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މީގެ ތެރެއިން ބައެއް

މެއް އިލްތިޒާއެއްވެސް  ތުމުްނ، ކޮންޓްރެްކޓް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ހޯަދންޖެހޭ އެންމެހައި މުދާ ހޯދުުމގެއެނގެން ނެ

އެެހނީ މިތަކެތި އެތެރެކުރުަމްށ ނޭ ކަމަށް ބުނެވިދާނޭ ަކމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އުިނވެގެންދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

 އެއްވެސް ބަދަލެއް އެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި އެގޮތަށް ”mutual understanding“ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުން ނިންމާފައިަވނީ 

 ގެނެވިފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ތިރިކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ. 

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ކޮންސަލްޓެއްގެ ސޮޔާއި އެކު  .28

ންޖެހޭ ވާރކް ކޮމްޕްލީޝަން ސެޓިފިކެޓްތައް ނުވަަތ އިންވޮއިސްތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން ެއނގެްނ ހުށަހަޅަ

 ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުެގ ަފރާތުން އެއްވެސް މުދަލެއް އެެތރެކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އަގު ނެތުމުން، 

ލްތަށް ފޮނުާވފައިވާ އިންވޮިއސްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި އޭގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރީޮޓޕް ހެއި
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ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަދި މިގޮތަށް   ލިބިފައިވާނޭލިބިފައިވާކަން މީރާއަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް މީރާއަށް

 ކުރުމުގައި މީރާއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަކމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ލިބިފައިނުވާ މައުލޫމާތެއް ޓެކްްސ ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބު

 

 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގުޅޭގޮތުން  97ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  97އަސާސީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .29

ްށ އާމްަދނީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެްސ ތުގެ މަތިްނ މެނުވީ ވެރިކަްނ ިހންގާ ފަރާތުްނ ދައުލަތަފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮ 

ޓެކުހެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ެއއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާިއ، ެއހެންކަމުން މީރާއިން ކުާރ 

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ޢަދަދެއް ދައްކަންޖެހުން ކަމުގައިވާނަމަ، އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، ރައްޔިތުންެގ  97އަސާސީގެ މީރާއިން ދެއްކުމަށް އެ އަންގާ ޓެކުހަކީ ޤާނޫނު

ހަކަށްވުން ލާޒިމުވެގެން ވާނެކަމަށް އިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެއްކުމަށް އެންގޭ ޓެކުމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެެއވެ. 

ޟިއްޔާެގ ޤަ 50ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ .30

ވަނަ  97ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ ފިގްރާގައި "ދިވެހިރާއްޖޭ 73ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔުގެ 

މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާުތން 

ދައުލަތަށް ޢާމްދަނީއެއް ހޯުދމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެކަަމްށ 

ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތާއި، ޓެްކްސ ބަ

ނެގޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ތަކެއްޗާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމްވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނެއްގައި 

އޮންނަންެޖހޭ ކަންކަމެވެ. އެހެނީ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ މަޤުޞަދަކީ އޭގެ ަމއްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ިތިބ ބަޔާންކުރެވިފައި 

ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކައި އަދި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތް ދެފުްށފެންަނ ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްިދނުމަށްޓަކައި، 

 އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާިޒުމ ރައްޔިތުންންނަށް އުޞޫލާިއ ސިޔާސަތު އަންގައިދޭ، އަދި އެ

މަސްދަރުކަމުގައިވާތީއެވެ. ޤާނޫނު މާނަކުރަންވާ ގޮތް، ޤާނޫނުގެ ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަގޮތާ ޚިލާފަްށ 

މެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މާނަނުކުރެވޭނެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ުބނާ އެއްޗަކާމެދު ހީވާ ހީވު

ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްުނކުރެވޭނެއެވެ.  ޤާނޫުނން ިލބިެދވޭ ޙައްޤެއް ހަނިވާ ގޮތަކަްށ ުމއައްސަސާއެއްގެ އެތެރޭގެ 

                                                           
 ގަޟިއްޔާ  A/23-016/SC2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   50
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ސިޔާސަތު އިސްނުކުރެވޭނެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ގަވާއިދަކުން ވިޔަސް އަދި އުޞޫލަކުންވިޔަސް ހަނި 

 ދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ..." މިފަ

ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މުާޢމަލާތުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ  .31

ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަްށޯތ ބެލުމަްށ މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރުމަށްފަހު، މުދަލާިއ ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚަވާލާދީ ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މުދަލާއި  42ވަނަ މާއްދާ އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  40ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  40ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ފަރަޤެއް  40ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  މުދަލާއި .32

ގައި ިއންވޮއިސް  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 42އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ޢަމަލުކުރަންެޖހޭގޮތް ބަޔާންކޮްށފައިވާ މާއްދާައށްވާއިރު، 

  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާއަކީ އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިެގން ިމ  40މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ  .33

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެ މާއްދާއަށް ރިޔާއަތްކޮށްގެން މީރާއިން ނިންމުމެއް ނިްނމާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  42އިވާ އިންވޮއިސްތަކަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފަ

އިންވޮއިސްއަކަށް ނުވުމާއި، ކޮންޓްރެކްޓާއި އެހެނިހެން ހިސާުބތަކުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫާމތަްށ ރިޔާއަތްކުރުމަށްފަހު ކަން 

ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަަކްށ  އާވަނަ މާއްދާ 97އަސާސީގެ ނީ ޤާޫނނުއެނގެން އޮތުމުން، މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަ

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާ އާ ގުޅޭގޮތުން  61ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ،  4ވަނަ ަނންބަރާއި  3ގެ  G36-TR/512016މީރާގެ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނބަރު  ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .34

އެނގެން  ސާފުކޮށް އްކުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިމްޕޯޓް ލައިސެންސެއްގެ ވެރިފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްކަންޖީ،އެސް.ޓީ ދެ

އޮތުމުން، އެެހން ފަރާތަކުން އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިްނ 

ދާ އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާއި އަދި އިމްޕޯޓް މުދަލުން ޖީއެސް.ޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މު އަންގާފައިވަނީ

 ރާއްޖޭގެނެގުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވުމުން، އެ ފަރާތުން ޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ ދިވެހި

 ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ 61އަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

                                                           
 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ އެހެން ފަރާތަަކށް ބަދަލުކުރުން"" G36-TR/2016ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  51
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ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރާއްޖޭގެޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ޢާްއމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިެވހި .35

އި ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ވަނަ މާއްދާގައެވެ. މި ގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދަތކާ 61އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަްނގާ އެންގުންތަކާއި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތައް ޢާއްމުންނަށް ލިބޭން ުހންނާޭނ ގޮތަކަްށ 

އިންތިޒާމުކޮށް އާންމުކޮްށ ޝާިއރު ކުރަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާއިރު، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ާޤނޫނަކުން ބާރުލިބިގެްނ ހަދާ 

ވާޢިދެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަބެއް ދޭންވާނީ، އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ެއ ޤަވާޢިދަކީ ޢާއްމުކޮށް ޤަ

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާަނމަ، ކަމަށާއި، އަދި މަނާކުރެވޭ ކަންތަކާއި، އެއިްނ ކަމެއް ކޮށްިފ މީހަކަށް ދެވޭެނ އަަދުބ 

 ކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވެއެވެ. ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެގެން 

ހަމަ އެހެންމެ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާޫނނެއްގަިއ ދައުލަތުގެ ސިއްރުކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ  .36

ްނ ފިޔަވައި ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކުރާ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތ ޢާންމުކޮށް ލިބޭެނހެ 

ކަމަށް ުބނެވިދިޔަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހަކާބެހޭޮގތުްނ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި  ހުންނަންވާނެ 

 ރައްކާކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ރ(

 ށްފައިވެއެވެ. ގައި ބަޔާންކޮ

އާންމުކޮްށ  އަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ TR-2016/G36ގައި މީރާގެ ނަންބަރު އިޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަ .37

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ގަވާއިުދތަކުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަދި މީރާއިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށްދިނުމަށް 

 ށްފައިވާ ރޫިލންގއެއްކަން އެނގެއެވެ. އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮ

ހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޓަރމަކްސް އިން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ ބައެއް  .38

ސް، އެކަން މުދާ ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުގެ ފަާރުތން އެތެރެކޮށްފައިވާކަމަށް އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވީ ނަމަވެ

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް ޓްރީޓޮޕް ހެލްތުެގ 

ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމަށް މީރާއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

 އޮތްއިރު، މުާދ އެތެރެުކރި ފަރާތް ސީދާކޮށް އަދި ނުީސދާކޮށްވެސް އެނގެން ެނތުމުން، މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަީނ އެނގެން

 ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިންމޭނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުެދކެމެވެ.  އެފަރާތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެްކސް ރޫލިންގ އާ

އަސާސީގެ އެކު، މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ހުރުމާ .39

 ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވިާދނެ ތަނެއް އޮްތކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ 61
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 އާގުޅޭގޮތުން  A2-TR/2015ޓެކްސް ރޫލިންގ 

ޓެކްސް "ވަނީ ވަަނ ފިގްރާގައި ަބޔާންކޮށްފައި 3ރޫިލންގގެ  52A2ފައިވާ މީރާއިން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށް ހަވަނަ ކަމަކީ: .40

އެންގުމަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުިތރާޒުކުރާކަމުގެ 42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ނެރުމާ އެންގުން"  ޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާބާރުދިނުމުގެ ގޮތުްނ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުވާ "ދައްކަން

 " މިފަދައިންނެވެ. .ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ ހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ

ގައި ގޮެތްއ  53މީރާ -އާމެދު މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ އުރިޫދ ވ A2މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ  .41

ލައިގެ ވާގިއާތަކާއި ހިނގަމުންމިދާ މައްސަލައިގެ ސަރޫލިންގ އާ ގުޅުންހުރި އެ މައް 2އިވެއެވެ. އެގޮތުން އޭނިންމާފަ

ރައީސް ހުސައިން ޒައިދާން  ވާގިއާތައް އެއްގޮތްވުމުން، އެ ނިންމުމުގެ މެންބަރުންގެ ރައުޔުގައި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު

ތައްތައް، މި މަްއސަލައަށް ތަތުބީޤުކުރެޭވނެކަމަްށ އަހުރެން ދެކެމެވެ. ެއ ޖަލީލުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން

ގައި މީރާއިން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހޯދުމަށް އެދިަފއިވާ މައުލޫމާތު އޮޑިޓް ނިމުުނއިރުވެސް އޫރިދޫ އިން އިމައްސަލަ

ބަލައިނުގަތުަމށް މީރާއިްނ  ޔެކިޔުންތައްފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ މައުލޫމާުތ އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމުން، އެ ލި

 ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ގައި ކަން ހިނގާފައިާވ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންްކ އިހުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ިމ ަމއްސަލަ .42

މެދުވެރިކޮށް އެދިފައިވީ ވަނަ ދުވަހު އީމެއިލް  2019ފެބުރުވަރީ  13އަދި  2019ފެބުރުވަރީ  4ސްޓޭޓްމަންޓާއި ގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހު ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް ފޮނުވުމާ ހަމައަށްވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތައް  2020ރީ ނަވަޖަ 8ނަމަވެސް، 

 ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންަތކުން އެނގެއެވެ. 

ިރޔާއަތްކުރުމަށްފަހު، ބައެްއ  ދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށްމީގެ އިތުރުން، އޮޑިްޓ މުއްދަތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ޯފރުކޮށް .43

ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާަކން އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ެބލުމުްނ އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުްނ، އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި 

ވަނަ  3ގެ ރޫލިންގ A2އިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް މީރާއިން ނިންމާފަ

 އެއްގޮތަށް ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  ފިޤްރާއާ

ވަނަ ފިޤްރާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަްށ އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން  43މި ރައުޔުގެ  .44

ރާތުން އެކަމުގެ ފުރިަހމަ މައުލޫމާތު މީރާއަްށ އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްެދވިފައިވެސް ނުވެއެވެ. 

                                                           
 "އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ބަލާމަރުޙަލާގައި ލިޔެކިުޔން ހުށަހެޅުން" A2-TR/2015ޓެކްސް ރޫލިންގ  52
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/028މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

61 ގެ  60 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި، އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިންޑިޔާގައި  .45

އި ގައި ހަވާލާދީފައިވީ ނަމަވެސް، ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންަތކަށް އެފަރާތުން

ވަނަ މާއްދާގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  1.4ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރީޮޓޕް ހެލްތާ

ފައިވާ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގަިއ ރާއްޖޭގައި ހެދިކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މުއާމަާލތްތައް ހިންގޭނީ ދިވެހި

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ނިންމާފައިވާ ެޓކުހާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާފައިވާ ިނންމުންތަކަށް މި މައްސަލަ 

  ނިންމުމުގައި ރިޔާއަތްކުރަންޖެހޭެނ ކަމަކަށް އަހުރެންނަކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، މީރާއިން އޮޑިްޓ މަރުހަލާގައި ލިބިފައިވާ ލިޔެިކޔުންތަކަށް ބަލަިއ، "ވެރިފައިޑް" ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .46

މުއާމަލާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަންގާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަކަްށ 

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

 

 ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ  ހެކި ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޭޅ  )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 6ގެ  54ލްގެ ގަވާއިދު ނަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .47

ން ގޮތަކުންވެްސ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީުހން ހާޒިރުކުރުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި އަދި މީނު

 ާވތީވެ،މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންްކ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ހުަށހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.

މެދުގައި ނޫންކަމާއި ހުޞޫމާތު  އިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލާހުޞޫމާތު އުފެދިފަ .48

މާއި، އަދި  ބޭންްކ އުފެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ޯހދާފައިވާ މުދަލުެގ ތަފްޞީްލ އާމެދުގައި ކަމަްށވު

ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭނުންކުރެވިާދނޭ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަްށ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަކީ ިމ ތަފްޞީްލ ހޯދުމަށް ހެއްކެއްގެ ޮގތު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 6ނުވާތީ، އެ ސްޓޭޓްަމންޓްތައް ިމ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހޯދުމަކީ ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިުދގެ 

 ވެ. ގެ ދަށުން މި ޓްރައިބިއުނަަލށް ކުރެވިދާނޭކަމެއް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެ

 

 

 

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 6ގެ  2020ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު   54
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