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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

TAT-VA/2020/001ނަންަބރު: 

އަުމރުތީ ގުވަ

TAT-CA-B/2020/003ނަންަބރު:މައްސަލަ

2020ޖޫން 17ތާރީޙު:

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއައި އެންޑް ޓީ:ފަރާތްއަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި 
C-0810/2008

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ:އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް

ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)2011/5ޤާނޫނު ނަންަބރު

2015އަދި  2014ކުރާ ަފރާތް) ގެ  ކުރި، އަިއ އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުއޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން  

ކޮށްފައިާވ ޓްރައިިބުއނަލްގައި އިސްތިއުނާފުގެ ފަރާތުން މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑގުޅިގެން، އައި އެންޑް ޓީ ގެ އޮޑިޓާ

އާ ގުޅިގެން، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ވަގުތީ އަމުރަކަްށ ) ަމއްސަލ2020ައަރީ  ޖެނTAT-CA-B/2020/003)28ުނަންަބރު

އެދިފައިވާކަމާއި،

2017އަދި 2016އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަގުީތ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

NOTA-BPT/LBD/2020/01/1000511ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ މީރާގެ ނަންަބރު 

އުަނލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުގައި، ޓްރައިިބ

އަދި  2016ދެ މައުޟޫއެއްގެ ސަަބބުން "ެކރީޑް ފޯވަޑް ލޮސް" ގެ އަދަދު މަދުކޮށްފައިވުމުގެ ސަަބުބްނ، ޭއގެ ސީދާ އަސަރު 

ޓްރައިިބއުނަުލން ފައިސަލާުކރަނިވި ނިންމުމެއް ިނންމުމުެގ ގެ އޮޑިޓަށް ކޮށްފައިަވތީ، އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގާ މ2017ި

ކުރިން، އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މީރާއިން ނިންމައިފިނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިިބދާނެކަމަްށ 

) ވަނަ ނަންަބރުގެ 2މާއްދާގެ (ރ) ގެ (ވަނަ 54(ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  2010/3ަބޔާންކޮށް، ޤާނޫނު ނަްނަބރު  
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ގަިއ ޓްރައިިބއުނަލަށް ުހށަހެޅި "ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް" އަށް 2020ޖޫނ10ްދަށުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްކަން، 

ެބލުމުން އެނގެން އޮްނނަކަމާއި، 

ަބލަންެޖހެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރުމުގައިނިޒާމުގައި، ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވަުގތީ އަމުރެއް ނެޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު

ޝަރުތާއި، (ތިނެއް) 03އްޔާގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޟިޤSC-A/21ަ/2012ކޯޓުގެ ނަންަބރު ސުޕްރީމް

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަތއްތަކަށާއި ޢަދާލަތުގެ ހަމަތަކުެގ 295) ގެ 06ޝަރީޢަތްކުރުމާެބހޭ ގޮތުން ހެިދފައިވާ ޤަވާޢިދު (

އްޗަށްކަން އެނގޭހިނދު،މަ

ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ަބސް ހޯދައި، އެކަންކަމާެމދު މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗުގެ ެމންަބރުން ސާފުކުރަން 

ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކުރުމުގެ މާޙައުލެއް، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން، އުފަންވެފައި 

ނެތުމުންނާިއ، އެ ފަރާތުން ޙައްލު ހޯދަން އެދުނު ކަމަކީ، ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން ޙައްލު ނުދެވިއްޖެނަމަ އެ ޙައްލު ފަހުން ހޯދައި 

ތީ،ނުދެވޭނެ ފަދަ މައްސަލައެއްކަމުްނ، އެއީ ޓްރައިިބއުނަލުން އަވަސްޮގތެއްގައި ޙައްލު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ާބވަތުގެ ކަމެއްކަމަށް ުބރަވެވޭ

މައްސަލައާ )2020ޖެނުއަރީ  TAT-CA-B/2020/003)28ނަންަބރުނަްނަބރުއިސްތިއުާނފުކޮށްފައިވާޓްރައިިބއުނަލުގައިމި

NOTA-BPT/LBD/2020/01/1000511މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ީމރާގެ ނަންަބރު ން، ގެން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެގުޅި

މެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމުމަށް ީމރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް،ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒާނިންމުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ

ނޫނުގެ ޤާވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ ާބރު ޓެކްސް ނެގުމެާބހޭ އިދާރީ  

ގުނުން، ތިރާޒަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މީރާއަށް ލިޭބ މުއްދަތު  އުއިން ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިިބދީފައިވާިހނދު، އި) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  54

ާދނެކަމާއި،) ވެގެނFreezeް(މެދު ކެނޑިގެން މި އަމުރުގެ މުއްދަތަށް،

) ރގެ (ވަނަ ނަންަބރ18ުގެ  ލު""ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫ

އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް މިއްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުން ބުނެވިދިޔަ މަ އިސްތިއުނާަފށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ބުނާފަދައިންގައި 

އެވެ.މައްސަލައިގެ ދެ ޚަސްމުންކުރެ ކޮންމެ ޚަސްމަކަށްވެސް އެދެވިދާނެ 
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ޖަމީލުهللا ނަޞްރު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ ރައީސް 

)C-0810/2008މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އައި އެންޑް ޓީ ކޮޕީ: 


