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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މައްސަލައާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން 
 

 TAT-CA-G/2019/013          މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1005510GST001 ޓިން:|  ނަީސމް هللا ޢަބްދު    މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް ިއންލަންްޑ ރެވެިނއު އޮތޯިރޓީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:    

 2019 ޑިސެންބަރު 08މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:    

 

 1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު  08
 2020ނޮވެމްބަރު  23

 

 
 
 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ރުން މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކު 
 
 

 ޖަމީލް )މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު(هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު    މެމްބަރުން:މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ 
 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ މިންހަތު ޢިއްޒަތު                         
  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު                          

 
 ނަސީމްهللا ޢަބްދު     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 
 ލައުހާ ނަސީމް   މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:

                                                                                      
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ           މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: 

 
 ސަރވިސްލީގަލް ، ޓެކްސް އޮފިސަރޕިއުޓީ ޑެ ، A219664 ،އާމިނަތު ނާއިފާ:  ތަމްސީލުކުރީރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ

 ސަރވިސްލީގަލް ،  ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ ، A233997 ،މަރިޔަމް ޔާޝާ                            
                           

      
 1441 އާޚިރުރަބީޢުލް 26  މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

 2019 ޑިސެންބަރު  08    
 

 1442 އާޚިރު ރަބީޢުލް 08        ނިންމި ތާރީޚް:މައްސަލަ 
 2020ނޮވެމްބަރު  23                         

 

 

 

 

 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ސަލައިގެ ޚުލާސާ މައް 

 OA/2019/05 (09-220ނަންބަރު ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަސީމްهللا ބްދުޢަ މިއީ، 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލި  2019 ޑިސެމްބަރު 08އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް  (2019ނޮވެމްބަރު 

 މައްސަލައެކެވެ.

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  އި އްސަލައިގަ މަ 

އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ  ()އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ނަސީމް هللا ޢަބްދު  މި މައްސަލައިގައި 

އިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި، ހުށަހަޅާފަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

( 2019ނޮވެމްބަރު  09) OA/2019/05-220  ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރުގެ ނަސީމްهللا ޢަބްދު ފުރަތަމަކަމަކީ:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި 2019ޑިސެންބަރު  08ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު"

  ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

އާއި ރިޕޯޓް"  ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް " CBD-CN/GST/2018/261 މީރާގެ ނަންބަރު ގައި  2018ނޮވެމްބަރު  29 ދެވަނަކަމަކީ:

 "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" NOTA-TGST/SMC/2018/14/1005510ނަންބަރު  މީރާގެ  2018ޑިސެމްބަރު  17

  ން.ފޮނުވާފައިވާކަ ރާ ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކު

އިތުރަށް  އެފަރާތުންގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2019ޖަނަވަރީ  23 ތިންވަނަކަމަކީ:

ގައި  2019ނޮވެންބަރު  09ވާކަމާއި، މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު މީރާގައި އިއުތިރާޒު ކޮށްފައި

މި  އެގޮތުން،"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،   OA/2019/15-220 މީރާގެ ނަންބަރު 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މިރާއިން އަދަދު ކަނޑައަ

 ފައިވާކަން.ނިންމާ މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންނުޖެހޭކަމަށް  ،ގައިވާތީއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމު

 2010/3އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  :ކަމަކީ ހަތަރުވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން  39ޤާނޫނުގެ  އެވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން،  44ގެ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

)ތިރީސް އިންސައްތަ(  30ން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން %ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއި

 (2019ޑިސެންބަރު  24) LTR-MISC/PPD/2019/02/1005510މީރާގެ ނަންބަރު އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދައްކާފައިވާކަން، 

  .ކަންއެނގޭ'އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ދައްކާފައިވާކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ލިޔުން' އިން 

( އްހަތަރެ) 4މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށްއެދި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު  މ :ފަސްވަނަކަމަކީ 

 -މިގޮތުން ހުށަހެޅި:ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. 

އޮޑިޓްއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ  :ނުކުތާއަކީފުރަތަމަ 

ންކޮށްދީފައި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަމެއް ބަޔާ

ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ  ނުވާކަމަށް ބުނެ

 ކަންތައްތަކަކީ:

ނޑައެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާ ( ހ) އި، މީރާއިން އަދަދު ކަ

މިގޮތުން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހުރި ޓްރެވަލް އެޖެންޓްއަށް ފޮނުވި ފައިސާގެ ތަފްސީލް ހުށަހެޅުމުންވެސް، މީރާއިން އެސެސްމަންޓް 

  ން. ކަ ހަދާފައިވަނީ އެފައިސާގެ ތެރެއިން ތެރެއިން ގްރޫޕް ލީޑަރަށް ދޫކުރި ފައިސާވެސް ހިމަނައިގެންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ

ރިސިޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ޓެކްސް ދައްކަން ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

 އަމުރުކޮށްފައިވާނަކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، މީރާގެ އޮޑިޓް ހިނގަމުން ދިޔަ މަރުހަލާގައިއާއި، އޮޑިޓް ނިމުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ

ސާ ޚަރަދުކުރެވޭގޮތް އޮޑިޓްރުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނެކަމާއި، އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ވަންނަ ފައިސާއާ އެފައި

ންވެްސ ގެސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރަނީ ލިތުއޭނިއާގެ އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށްކަމާއި، އަދި އެގޮތުން އަންނަ ގެންޓުންގެ ފައިސާ އެޑުވާންކޮށް ލިބޭކަ

ނެކަމާއި، މީގެ އިތުރުން އެފައިސާއިން ވަކި އަދަދެއް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓީމުގެ ލީޑަރަށް ދައްކަންޖޭތީވެ، މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އި، އެއަދަދު ނަގުދު ފައިސާއިން ދައްކަމުންދާކަމާއި، މިގޮތުން ދައްކާ ފައިސާ ޓިމް ލީޑަރު ޚަރަދުކުރަނީ ދޭ ވިޒިޓް ރިސޯޓުތަކަށް ދިޔުމަށާ

ށް ދިޔުމަށްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއްނެތި ފައިސާ ދޫކުރު ރިސިޓެއް ބައެއްކަހަލަ އެކްސްކަރޝަންތަކަ

ހަދާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ޓެކްސް ދެއްކަން އެންގުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު 

އެވެ. މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅި ނުކުތާގެއްލުމެއްކަމަށް ބުނެ 

  ކަންތައްތަކަކީ:ފާހަގަކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ  26 ގެ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ހ)

އެމާއްދާގެ  ޒިންމާތަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ އާމްދަނީއަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް އެންގުމަކީ 

އެލް.ޓީ ލޓޑ )ލިތުއޭނިއާ ޓްރެވަލް އެޖެންޓް( އާ )ހ( އާ ފުށޫއަރާކަމެއް ކަމާއި، ސަބަބަކީ ސަމަރވިލާ ގެސްޓް ހައުސްއާ މަކާލިއުސް 

ތް ދެމެދުވަފައިވާ އެބަސްވުން މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅިފައި ވާއިރު، އެ އެބަސްވުމުން ގްރޫޕް ލީޑަރަށް ނަގުދު ފައިސާ ދޭކަން އެނގެން އޮ

ކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމަށް ބެލުމެއްނެތި ހިނދުވެސް އެ އަދަދު ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކޮށްފައި ނެތުމުން ޓެކްސް ދައް

ތިންވަަނ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށް އެކަނި ބެލުމަށްފަހު މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާކަން. 

ރިޕޯޓަށް މިފަރާތުން އިޢުތިރާޟް ކުރުމަށްޓަކައި  ގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ޓީމުން ލަފާދިންގޮތަށް މީރާގެ އެ އޮޑިޓް 2019ޖުލައި  1ނުކުތާއަކީ: 

ރިޕޯޓް ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެްސ މަސް ފަހުން މީރާގެ އޮޑިޓް  4"އޮބްޖެކްޝަނަށް" ހުށައެޅުމުން 

ހެ އެއްވެސް ބަހެއް ނެތިކަމަށްބުނެ ފަރާތު  ސްތިއުނާފުކުރާ އިއަދި އެގޮތަށް ނިންމީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެން ނޫންކަމާއި،

 މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި  ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމަކީ  27 ގެ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ށ)

ތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް، އޮޑިޓް ރިޕޯތަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

ކާ ނުލާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމާއި، ދެވުނު ފުރުސަތުގައި ގްރޫޕް ލީޑަރަށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަ

 އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތް ހާލަތުގައި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއިން ފެންނަ ހުންނަ ހުރިހާ އަދަދަކީ އާމްދަނީއެއް ނޫންކަން 

ނޭޅުނަމަވެސް، ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށް އެކަނި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެކަމާއި، މިފަދައިން ދެވޭ ފުރުސަތުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަ

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2011/10ބަލައިގެން އޮޑިޓެއް ކުރެވޭނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަމާއި، އަދި ގަވާއިދު(  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ) R-43/2011ޤާނޫނު( އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

6 
 

މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  TAT-CA-G/2017/002މިކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

 ދެވަނަ ނުކުތާއަށް ބެލުމުން ހާމަވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާކަން. 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާގައި  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ، މީރާގެ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅުނޫން ނިންމުމެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  38 ގެ ( އިދާރީ ޤާނޫނު

މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެމާއްދާގައި ވަނީ "ކުއްޔަށް ދިނުމާގުޅެ މަޢުލޫމާތު" ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަ

ރާތުން ކަމަށާއި، މިފަދައިން މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ނުބައި މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

 ރުވަން މަސައްކަތްކުރުމަށްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ކުރަންނުޖެހޭކަމެއް ކު

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ އެފަރާތަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ޓެކްސް  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:

އިދުން ޓެކްސް ދައްކަމުންކަމާއި، ކ.މާފުށީގައި ދެއްކުމަށްކަމަށާއި، ވިޔަފާރީއިން އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއިން އެފަރާތުން ދަނީ ގަވާ

ޤާނޫނު އެންމެ ކުރީކޮޅު ފެށި އެ ގެސްޓްހައުސްއިން މިއަދާއި ހަމައަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާކަމާއި، 

ވުނު ދެވަނަ އިސްލާހުގެ ސަބަބުން، ގައި ގެނ2019ެސެޕްޓެމްބަރު  12އަށް ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ނަންބަރު 

އިސްލާހު ތަސްދީޤުކުރާތާ ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒުތަކަށް 

 23ފުކުރާ ފަރާތުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާ 43ޖަވާބުދޭންވާނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރި އިއުތިރާޒް މީރާގެ ތެރޭގައި ނުވަސްމަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްފަހު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ ފަސްދޮޅަސް  2019ޖަނަވަރީ 

ވަީނ ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ދެދުވަސްކުރިން އަޅުގަނޑު ފޮނުވި ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި، ސަބަބުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި މީރާގެ ނިންމުން 

ދަމަހަށްޓާފައިކަމާއި، އަދި މީރާއިން ގޮތެއް ނުނިންމާ މިހާ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު މިފައިސާ ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ، 

ެގ ޖޫރިމަނާއާ އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އަރާނެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އަދި މިކަމަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީ

 .ވިޔަފާރިތަކުން އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދުން ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ލަސްކުރާ ކުރުމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާކަން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި، އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި،  އިމި މައްސަލައިގަ ވަނަކަމަކީ:ހަ 

ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  ތަކާއިހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާ

 -މިގޮތުން ހުށަހެޅި: ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި 
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ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  26)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ހ(

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އެ ފަރާތަކުން 

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި "މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކުރުން" އެ މާއްދާގެ 

ންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި އަދި އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  27ޤާނޫނުގެ  އެ  މާއި،ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އުޞޫލުން ބެލެހެއްޓުން" ހިމެނޭކަ 

ންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަާކ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްކުރާ ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔު

ންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންވެގެންވާ އިލްތިޒާމްތަކުގެ އިތުރުން، އެފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތެއްގެ ނުވަތަ މުއްދަތުތަކެއްގެ އަންނަނިވި ކަ 

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން އެފަރާތުގެ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބެލުމަށް މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ފުދޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ 

ހެއްޓުމަކީ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެން" ވާކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، "މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު" ބެލެ 

 ކަން.( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ3ާއެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމު މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމުގައި 

( 10( އަދި )2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 14)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގެ  R-45/2013ވާއިދު ނަންބަރު ގަ( ށ)

 : ވަނަ ނަންބަރުގައި

ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ވަނަ މާއްދާގެ އާންމުކަން އުނިނުވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ  27")ހ( ޤާނޫނުގެ 

ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއް ހިނގާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، އެ ފަރާތެއްގެ އާންމުދަނީ، ޚަރަދު، ކެޕިޓަލް 

އެލަވަންސް، ޓެކްސް ކްރެޑިޓް، އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް، އިންޕުޓް ޓެކްސް، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން 

ސް އަދި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ އަދަދު ނެގޭ ޓެކުހުގެ އުނިއިތުރުކުރުންތައް، ދައްކަންޖެހޭ ޓެކް

ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ރިކޯޑުތައް 

 ހިމެނެއެވެ.

............ 

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ އަދި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާ ( 2)

 ؛ގުޅޭ ރެކޯޑުތައް 

........... 
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ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ( 10)

 ...."؛ތަފުސީލު އަންގައިދޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް

 އަންނަނިވި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. 

ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  CBD-CN/GST/2018/261ނަންބަރު ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ މީރާގެ އި)ނ( 

ގައި، ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އަދި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ  Finding 4.1ގެ  4ސެކްޝަން 

ނޑަމީރާއިން މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ އަދަދަށްވުރެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނުގައި ކަ

ސަލަ ނިމުނު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދު މަދުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އިއުތިރާޒުކުރި މައް

ތުގެ ބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާވަނަ ނަން 3ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

 އިވާކަން.ގުޅުމެއްނެތް ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ވަކިކޮށްދެވިފައިނުވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއާ

އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަށް ބަލައިގެން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި، މީރާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް )ރ( 

ބަލައިފައިވަނީ، އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޔޫ.އެސް.ޑީ އެކައުންޓަށާއި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް 

ޔޫ.އެސް.ީޑ އެކައުންޓަށްކަމާއި، އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިންޑިއާގައި އެފަރާތުގެ ނަންމަތީގައި ހުޅުވާފައިވާ 

އެކައުންޓްތަކުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެކަމާއި، އޮޑިޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން 

އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި އެފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ޖީ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގަިއ  2016ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ހިސާބުކުރެވުނު އަދަދުތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު، އެފަރާތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި  2017ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

މީރާއިން  ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު

ފާހަގަކުރެވުމުން، އެމުއްދަތުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަށް އިތުރަށް ޓެކްސްގެ އަދަދު ދެއްކިފައިވާކަމަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުކަން 

 އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން.  1ގެ އެންކްޝަރ  6ކަނޑައަޅާފައިވާކަން މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

ސަމާ ވިލާ " ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްކަމުގައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެމި މައްސަލާގައި މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ )ބ( 

އަށް އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތް ކުރަނީ ލިތުއޭނިއާގެ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންކަމާއި އެފަރާތްތަކަށް  އުސް"ގެސްޓްހަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެޑްވާންސްކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  ގެސްޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް އެޑްވާންސްކޮށް ވިއްކާފައިވާކަމަށާއި ކަ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

9 
 

ގުދު ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަރެއް ޓީމުގެ ލީޑަރަށް ދޭންޖެހޭކަމާއި މި ފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނަ

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  3ރު، އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފައިސާއިންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއި

ޑިސެންބަރު  10ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  

 Details of the mode of the .1“އެ އީމެލްގައި  ،ކަމާއިންނަކަން އެނގެން އޮމީރާއިން އީމެއިލްއެއް ކޮށްފައިވާގައި  2018

payments made to the leaders. 2. Details of the payments made to the leaders with supporting 

documents. 3. Agreements made with the Travel Agents or the leaders.”  ްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަނ

ގެން އޮތުމުން، އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެފަރާތުގެ އެން

ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން އެނގެން  މީރާއިން ވިޔަފާރިއާ ގުޅުމެއްނެތް ފައިސާ ވަކިކުރުމަށް އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް

އެފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުގެ ތެރޭ ،ނަކަމާއިއޮން

 މީރާއަށް ތެރެއިން ވިޔަފާރިއާ ގުޅުމެއްނެތް ފައިސާ ވަކިކޮށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް މިއަދާހަމައަށްވެސް

 .ކަންފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ

"ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  3)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު  )ޅ( މ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް،  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމާއި

މާބެހޭ ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން" އަކީ މީރާގެ މަޤްސަދެއްކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގު 

ޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްސަދު ހާސިލުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގު  30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތުން ފަރާތުން މީރާއިން އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ އެފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ 

 ވަނީ ރަނގަޅަށްކަން.ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައި

މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެވުނު  TAT-CA-G/2017/002ނަންބަރު  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ )ކ( 

އިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތިންވަނަ ނުކުތާގައި "...ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ކިހިނެތް ލިބިފަ

ކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އިންތިޒާމެއް ކަމާއި، އަދި ފައިސާއެއްކަން ހާމަވާ ތަފްޞީލީ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ޓެ 

ލު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މި ތަފްޞީލު ބަޔާން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުންވެސް އެފަރާތުން މި އަދަދުތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީ

ފުރިހަމަ ތަފްޞީލު ހާމަކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކުރަްނ ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމާއި، ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާފައި ހުރިނަމަ 

 ފަރާތުން މުސްތަޙީލު ކަމެއް ނޫންކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމާއި..." ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އެފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަށް ބަލައިގެން މީރާއިްނ  އި ނެތުމުގެ ސަބަބުންކޯޑު ބަލަހައްޓާފަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރެ

 ކަން.ޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާއަދަދު ކަނޑައަ

ވަނަ މާއްދާއަށް  17)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު )އ( 

ސް ނަޒަރުކުރުމުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއި

އެކުގައި ނުވަތަ އެ  ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  R-43-2011އަގުން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތު ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ށްވާ ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަ 14ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ 

އިންވޮއިސް ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތާއި،  އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 

އެނގެްނ އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތާއި މި ދެ ވަގުތުންކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ގުމާއި އޮންނައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެން

އަދަދެއްކަން  ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިމުގެ ތެރެއިން މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައްޙަ

މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިފަދައިން، ބޭންކް އެކައުންޓަށް ބަލައިގެން ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ  TAT-CA-G/2017/002ކަމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

ޖަމީލު އާއި އާމިނަތު ފަރީޝާގެ ރައުޔުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ހަތަރުވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި هللا ޓުގައި ނަޞްރުރިޕޯ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން

ވަނަ ނަންބަރުގައި،  4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ "އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ގެ )ވ( 

އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިާވ  ޅޭ ގޮތުން ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދެވިފައިވުމާއި ގު  38ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްދާއަށް  38ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު، އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ  19ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އި، ދެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުން ކަމާހަވާލާ

ގޮތުގެ މަތިން މީރާއިން ދޫކުރާ "އެސެސްމަންޓެއް" ނުވަތަ އެހެން ލިޔެކިއުމެއް ވިޔަސް، ލިޔެކިއުމެއްގައި އެސެސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

އަދި ޤާނޫނުގެ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް މު ނަމުން ނުވަތަ ކާކުކަން ދޭހަވާ ނަމަކުން މުޚާޠަބު ކުރެވިފައިވާ ނަމަ، ޢާން ފަރާތުގެ

ލިޔެކިއުމެއްގައިވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔެކިއުމެއް އޮންނަންވާ ގޮތަށް ނެތުމުން ނުވަތަ ލިޔެކިއުމުން  ،ނުވަތަ އެމާނަ ދޭހަވާނަމަ

ވާނެ" ބައެއް މަދުވެފައިވުމަކުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް ބަލައިގެން ނުވަތަ ޢަމަލުނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނު



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވުމުން އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި  ލިޔެވިފައިވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ނުބައި މައުލޫމާތު ދީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ރިޕޯޓަކީ

 ބަލަންޖެހޭކަމެއް ނޫންކަން. މަސައްކަތްކުރުންކަމުގައި  މީރާއިން  ކުރުވަން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ރައުޔު މެންބަރުންގެ 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކާފައިވާ  ()އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ނަސީމް هللا ޢަބްދު މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން 

ފަރާތުން ވާހަކަތަކަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ 

 ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޓްރެވަލް އެޖެންޓު ފޮނުވާފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ  ފުރަތަމަކަމަކީ:

ފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ނޫންކަމަށާއި، އެއިން ގްރޫޕް ލީޑަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނޭކަމުގައި އިސްތިއުނާ

ން ތައްޔާކުނުކުރާކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި، ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު އެނގޭެނ ތުފައިސާ ޙަވާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

 2010/3ކުރާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަޒަރު މިކަންކަމަށް  އެވެ.ހުށަހަޅާފައި ނުވެ ށް ލިޔުމެއްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަ

ދެއްކުން  ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް"ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  27ގެ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 

ތަކުގެ އިތުރުން، އެފަރާތުގެ މާޒްބަޔާންވެގެންވާ އިލްތި ންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުންޔުލާޒިމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކި

އެކަމަށް  ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ ނުވަތަ މުއްދަތުތަކެއްގެ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި ބެލުމަށް މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

 ންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. ޔުފުދޭނެ ލިޔެކި 

 ދަދު؛އަފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ، ޓެކްސް ނެގޭ ފައިދާގެ ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ  ޓެކްސް ދައްކާ  (1)

 ދަދު؛އަދާ ނުވަތަ އަމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކޮށްފައިވާ ނެގޭ ފައި ފަރާތުގެ ޓެކްސް ޓެކްސް ދައްކާ  (2)

 "ލޫމާތު.އު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އިތުރު މަ (3)

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  14)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގެ  R-45/2013 ދު ނަންބަރުއި މިހެން ބުނެފައިވާހިނދު، ގަވާ

ރިކޯޑްތައް އަދި އެހެނިހެން  ޚަރަދު، އާއި އްޗަށް ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނެއް ހިނގާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، އެފަރާތެއްގެ އާމްދަނީއެފަރާތެއްގެ މަ

ދުވަހަށް ލިބޭ އަދި ޚަރަދުކުރެވޭ  ވިޔަފާރި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ދުވަހުން އެގޮތުން،  މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ބަލަހައްޓަންވާނެކަ 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު އަންގައިދޭ ކާއި، ފައިސާއާ ގުޅޭ ރިކޯޑުތަ

ރަދު، އަދި ކާއި، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެފަރާތުގެ ޢާމްދަނީއާއި ޚަންތަޔުއެހެނިހެން ލިޔެކި



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/013މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ެވްސ އެފަރާތުގެ ޓެކްސް ބަޔާން ނުވަތަ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ވާ ޢަދަދުގެ ސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް 

 ލާޒިމުވެއެވެ. އެމާއްދާގެ ދަށުން  ބަލަހައްޓަން 

ވަނަ މާއްދާއަށް  17ކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެވަނަކަމަކީ:

އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ މުދާ  ކީނަޒަރުކުރުމުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތަ 

ކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތުކަން ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ

ވަނަ  14)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-43-2011އެނގެން އޮވެއެވެ. އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ މާއްދާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް

ކުރާ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތާއި،  އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް އަދާ 

ގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ވަގުތާއި މި ދެ ވަގުތުންކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނ

ސް.ޓީގެ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވުމުގެ މައްޗަށް، އަދި އެވަގުތަށް ބަލައިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެންގުމާއި ޖީ.އެ

 މީރާއިން އޮޑިޓުކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާކުރަފާ ފަރާތުގެ  އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މީރާއަށް ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

ވިޔަފާރީެގ  prima facieފައިސާއަކީ،  ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ޖަމާކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް 

ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ، މުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށްވެފައިންނެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ގެސްޓްހައުސް ހިންގު އާމްދަނީކަމުގައި ބަލައިގެ

ފޮނުވާ ފައިސާއަކީ، ެއ ބާވަތުގެ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީެގ ސޯސްަކމުގައި ުވމުން، އަދި ޓްރެވަލް ެއޖެންޓުން ފޮނުާވ ފައިސާ ޖަާމކުރަީނ 

ބުވެރި މީހެއް ޢަމަލުކުރާނެ ގައި ބަލައިގެން އޮޑިޓުކުރުމަކީ ސަބައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ކަމުގައިވުމުން، އެއީ އާމްދަނީގެ ގޮތު

ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަރެއް ޓީމުގެ ލީޑަރަށް ދޭންޖެހޭކަމާއި މި ފައިާސ ގޮތެވެ. އެހެން

އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިންކަމަށް އިސްތި 

އުނާފުކުރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުމެއްނެތް ފައިސާ ވަކިކުރުމަށް އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތި

ގައި ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއިން  2018 ޑިސެމްބަރު  10ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފަރާތަށް މީރާއިން ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން މީރާއިން އި

މެދު އެނގެއެވެ. އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި، ޓްރެވަލް އެޖެންޓާ ދެ

އަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެ  )އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީހު(އަދި ، އެކުލަވާލައިގައި  )އެގްރިމެންޓް ހެދި ތާރީހު(

ބަޔާންކުރެވިފައެއް  ވެސްމިންވަރެއްއަދި އެއްބަސްވުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި ގްރޫޕް ލީޑަރަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ގޮތެއް 

ޔެކިޔުމެއް ނުބަލަހައްޓާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑު ނުވެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާކަމުގެ ލި
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އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ން އެނގެއެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތާކާއި، އެހުންތަކުގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  އްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒިންމާތަ 26 އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަނޫނުގެ

ރީ އަދާކޮފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށް، ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިދާ

ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ. މިފަދަ ( ގައި 13( އަދި )12(، )10(، )2ވަނަ މާއްދާގެ ) 14ޤަވާއިދުގެ 

ދީފައިވާކަން އެނގޭނެ އެންމެހައި  ފައިސާ  މުޢާމަލާތެއްގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް، ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ޢަދަދާއި، އެ ޢަދަދަށް 

( ވަނަ މާއްދާގައި، ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ކުރާ 10އިދާރީ ޤާވައިދުގެ )، ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މާލީ ހިސާބުތަކުގައިވާ 13އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެ މާއްދާގެ )

މުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް އެ ފަރާތުގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓު ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތު  ކުގެޢަދަދުތަ

ތަ މާލީ ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތަނެއް ނެތެވެ. އަދި ޤަވާއިދުގައި، ޓެކްސް ބަޔާން ނުވަ

މަށްބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަން ލާޒިމުކޮށްފައިވުމުން އެއިން އެނިގެން ދަނީ، ހިސާބުތަކުގައި ވާ ޢަދަދުގެ ސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރު

މުޢާމަލާތެއް ބޭރުފުށުން ފެންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ހިނގާފައިވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި، އެކަްނ 

 ފެންނަން އޮތީ ސައްހަގޮތްކަމުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމެވެ.ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތްނަމަ، އެ 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

-220ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ، ންން ހުރުމުއެގޮތުގެމަތިބުނެވިދިޔަ ކަންކަން ދެންފަހެ، 

OA/2019/05 (09 ެ2019ބަރު ންނޮވ)  "ްޤާނޫނީ ހަމައިން ބަލާއިރު ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓ

 ނިންމައިފީމެވެ.  ،އަޅައިބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑަ ން)ތިނެއް( މެ  3ޓްރައިބިއުނަލްގެ މި މައްސަލަ ބެލި ރަނގަޅުކަމަށް 

 

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 
 ސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު ޙަ              ޖަމީލް هللا ރުނަޞް           ަމތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު ފާޠި   
 ބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ މެން             ްޓރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް              

 )ރިޔާސަތު(                                      
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