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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މައްސަލައާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން 
 

 TAT-CA-G/2019/029       މައްސަލަ ނަންބަރު:

  1067059GST501ޓިން:| ލިމިެޓޑް ީޓއީޕީ  އަުކއަރެޓކް އިްނޖިިނއަރިްނގހިާޓޗީ     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް ިއންލަންްޑ ރެވެިނއު އޮތޯިރޓީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:    

 2019ޑިސެމްބަުރ  23މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:    
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 ރުން ތަމްސީލުކު މައްސަލަ ބެލުމާއި 
 
 

 ޖަމީލް )މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު(هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު    މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ މެމްބަރުން:
 ތާޛާ ފާޠިމަުތ މިންހަތު ޢިއްޒަތުއަލްއުސް                         
   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީޝާ                         

 
 ލިމިޓެޑް  ޓީއީޕީ  ހިޓާޗީ އަކުއަރޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ      ފަރާތް: މައްސަލަ ހުށަހެޅި

 
 އެލް.އެލް.ޕީސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް  ، A077977ވާރިޘް،هللا ޢަބްދު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:

 އެލް.އެލް.ޕީ ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް  ، A229064،އިސްމާޢީލްهللا ފަތުޙު
 އެލް.އެލް.ޕީ ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް  ،A092641 ޝަރީފް،ސާމް ޙުهللا ޢަބްދު                        

 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ           މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
 
 ސަރވިސް ލީގަލް ، ޑިރެކްޓަރޑެޕިއުޓީ  ، A156952 ،މުޙައްމަދު އަޒްހާންރައްދުވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:  މައްސަލަ

 ސަރވިސްލީގަލް ،  ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ ، A233997 ،މަރިޔަމް ޔާޝާ                          
   ލީގަލް ސަރވިސް،  ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ، A294358، ރަޒްނާ މުޙައްމަދު                        
      
 1441 އާޚިރުރަބީޢުލް 26         ސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:މައް

 2019ޑިސެމްބަރު  23                  
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 ސަލައިގެ ޚުލާސާ މައް 

-220ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު ލިމިޓެޑް ޓީއީޕީ ހިޓާޗީ އަކުއަރޓެކް އިންޖިނިއަރިންގމިއީ، 

OA/2018/031 (10  ު2019ނޮވެމްބަރ)  ްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން މި  2019 ޑިސެމްބަރު 23އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށ

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލި މައްސަލައެކެވެ.

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  އި އްސަލައިގަ މަ 

އާއި މޯލްޑިވްސް  ()އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ލިމިޓެޑްޕީޓީއީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ޓާޗީ އަކުއަރހި  މި މައްސަލައިގައި

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ 

 ވާހަކަތަކުންނާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

-220 މީރާގެ ނަންބަރު ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު ގެ ލިމިޓެޑް ޕީޓީޢީޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -އަކުއަރހިޓާޗީ  ފުރަތަމަކަމަކީ:

OA/2018/031 (10  ުއޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު 2019ނޮވެންބަރ ) ިގައި 2019ޑިސެމްބަރު  23އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައ 

  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.

"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް  NOTA-GGST/SMC/2019/02/1067059 ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019މޭ  09 ދެވަނަކަމަކީ:

ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" "ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް CBD-CN/GST/2018/386 އަދި މީރާގެ ނަންބަރު  "އެސެސްމަންޓް

  ން.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަ

އިތުރަށް  އެފަރާތުން ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2019ޖޫން  01 ތިންވަނަކަމަކީ:

ގައި  2019ނޮވެންބަރު  10ވާކަމާއި، މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު މީރާގައި އިއުތިރާޒު ކޮށްފައި

މި  އެގޮތުން،"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި،  OA/2018/031-220މީރާގެ ނަންބަރު 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ތަކާ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މިރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫތަކާއި ގަވާއިދު

 ކަން.މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންނުޖެހޭކަމަށް ނިންމާފައިވާ ،ގައިވާތީންކަމުއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި

ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މީރާގެ  :ވަނަކަމަކީ ހަތަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން  39ޤާނޫނުގެ  އެވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން،  44ގެ ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3

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

 (2019ޑިސެންބަރު  24) LTR-MISC/PPD/2019/04/1067059ރު މީރާގެ ނަންބައާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް ދައްކާފައިވާކަން، 

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

ނުކުތާއެްއ  (ހަތަރެއް) 4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށްއެދި :ފަސްވަނަކަމަކީ 

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

 ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަރހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލަތްތަކަކީ ސިންގަޕޫރުގައި އޮންނަ  :ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު އާ ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަކަށްވުމުން، މިއީ ލިމިޓެޑް

މި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުތާއެވެ. ( ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫންގެ ޤާނޫނުޓެކްސް ނެގުމު އަގުން

  ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހިޓާޗީ ގައި  "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" OA/2018/031-220)ހ( މީރާގެ ނަންބަރު  

އިކުއިޕްމަންޓްސް އިންޓޯލްކުރުމާ،  އެމާއި، ކަސްޓަމަރުންނަށް އިކުއިޕްމަންޓްސް ވިއްކައިފައިވާކަ  ތިބިމޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގައި 

 ދީފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ސާބިތުވާ ކަމަށާއި،ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާ އަދި މެއިންޓެނަންސްގެ ޚިދުމަތްވެސް 

ވަނަ މާއްދާއަށް  104ގެ )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R-43/2011މިސަބަބަށްޓަކައި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ން އެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު އެހެންކަމުން  ،ގައިކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއިކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭ ތަކެއް ދަށުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތް

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ވަނަ ބާބަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން،  10ވަނަ މާއްދާއަށާއި އެޤާނޫނުގެ  12   ( ގެ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އަގުން

ވަނަ  3ހަމަ އެޤާނޫނުގެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަން އެނގޭކަމާއި، 

ށްކަމާއި، ހަވާލާދެވުުނ އިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ވިއްކާ މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަމުދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަމާއްދާގައި 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުއާމަލާތެއްގައި ދެ އުންސުރެއް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު 

ތް ހިންގާ ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، އެ މުއާމަލާތް އެ މުއާމަލާއެގޮތުން 

ދެ ހިނގައިފައިވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވާންޖެހޭކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މި ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތެއްގައި ބަޔާންކުރެވުނު 

 . ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ދައްކަން ނުެޖހޭނެކަން، ނަމައުންސުރު ފުރިހަމަނުވާ

ވަނަ މާއަދާއަށް  51ގެ  (ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު )ށ( 

ނަޒަރުކުރާއިރު، ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހެނީ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފަރާތުންކަން ސާފުކޮށް 

-އި ރީ އެނގޭކަމާއި،މިގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ވާ ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު )ބްރާންޗް( އެއްކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގައިފައި

ގެ ދަށުން ]އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންސީ އެންޑް ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް[ ގެ  USAIDޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތަކީ 

 މި  ދެމެދަކު  މޯލްޑިވްސްއާ ހިޓާޗީ މީރާއާ ޓީއަކާމެދު.އެސް.ޖީ ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓާ މުގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކަމާއި، މިނަ

 ނެތެކަން.  ހުސޫމަތެއް  މައްސަލައިގައި

ލިމިޑެޓް[ ކަމަށްވީ  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމަކީ ]ހިޓާޗީ އަކުއަރޖީ.އެސް.ޓީއަށް )ނ( 

ވަނަ  13ގެ  (ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަމަވެސް، އެ ރަޖިސްޓަރީއަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  51ހަރަކާތް[ ހިންގާ ފަރާތް )ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު( އެ ގާނޫނުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ]ޓެކްސް ނެގޭ 

ރަޖިސްޓަރކޮށް -ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއެއްކަމާއި، ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްފައިވާ )ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު( ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭގައި ރީ 

ގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ދެ ޝަހުސަކަށްނުވި ނަމަވެސް، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބޭނުމަށް ހިންގަމުންދާ ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސްއަކީ އޭގެ ޒާތު

 ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި 

މާއި، ހުސޫމާތު ޓަރކޮށްފައިވާ ]ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް[ އަކީ ވަކި ދެ ޝަހުސެއްކަ ރަޖިސް-އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭގައި ރީ 

ހިމެނޭ މުދަލާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތެއް މީރާއިން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި އެގުޅުން އުފެދިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި 

ގައި ހިމެނޭ މުދަލާ ގުޅިގެން ހިންގައިފައިވާ މުއާމަލާތުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ގާއިމުނުކޮށް ދެވޭނަމަ، ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސްއިން ހުސޫމަތު

  ލާޒިމު ކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްކަން.



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޤާނޫނު ކަނޑައަޅަންވާނީ  ކަމަށް އެއްވެސް މުއާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުއާމަލާތެއްދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

ގަވާއިދުގެ އެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ އަދި  އާއި( ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުންމު) 2011/10ނަންބަރު 

ބުނެ ކަމަށް ނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަޤާހުދޫދުގެ ތެރެއިން، 

  ކީ:މަ މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

މާއްދާގައި  104ގެ )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ހ(

ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް[ ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު  ]ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ތުން..ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދިން މުދަލަކަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ވާނީ އަންނަނިވި ޝަރުތުންކުރެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ވެގެންކަމާއި، އެގޮ

 .ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވުންމުދާ ނުވަތަ  .1

މުދާ ފޯރުވައިދިން ވަގުތު އެ މުދާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވުން ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ  .2

 ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވުން. 

ޕޯގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މުދާ ފޯރުވައިދީފައިވަނީ ސިންގަ)ށ( ހުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މުއާމަލާތުގައި 

މުދާ ކަމާއި، އެހެންކަމުން މަތީގައި ހަވާލާދެވުނު ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު ލިމިޓެޑުން ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަރ

ގަޕޫރު ކުންފުނިން ރާއްޖޭގަ ތިބި އެފަރާތުގެ ފޯރުވައިދިން ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި، މި މުއާމަލާތަކި ސީދާ ސިން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތެއްކަމާއި، އަދި މިމުދަލާ ގުޅޭ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މުދާ 

މުދާ ފޯރުވައިދިން ވަގުތު އެ ނަ ޝަރުތު "ސިންގަޕޫރުގައި ހުއްޓައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިންކަމަށްވުމުން، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ދެވަ

 " މި ޝަތުރު ފުރިހަމަ ނުވާކަން. މުދާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ވުން

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ  ން އިލިމިޓެޑް ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަރސިންގަޕޫރުގައި ހިންގަމުންދާ )ނ( 

ެގ ހުއްދައެއް ހޯދައިފައިނުވާނެކަމާއި، ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ މުދާ ގަތްފަރާތުގެ އިމްޕޯޓު ލައިސަންސް

ސިންގަޕޫރުން ވިއްކައިފައިވާ މުދަލުގެ ދަށުންކަމަށާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި ހިޓާޗީ 

ނެއް ކޮންސައިނީއަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންކަން ސާބިތުވާކަމާއި، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން މުދާ ރައްކާކުރާނެ ގުދަ 

ލާތުގައި ހިމެނޭ މުދާ ފޮނުވާފައިވަނީ ސިދާ ރާއްޖޭގައި ނުހުންނަ ކަމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހުއްދައެއްވެސް ހޯދައިފައިނުވާކަމާއި، މިމުއާމަ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މާއި، މިކަންކަމަށް ބާލއިރު ހިޓާޗީގެ ސިންގަޕޫރު ކުންފުނިން ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއަށްކަ 

ވަނަ މާއްދާގެ  104ގެ ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު ވިއްކައިފައިވާ މުދަލަކީ 

މިމުއާމަލާތަކީ ރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމު މުއާމަލާތެއް ، ން އޮތުމުންތަރަހައަށް ފެތޭ މުއާމަލާތެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގެ

 ނޫންކަން.

 ކަސްޓަމަރުންނާ އެފަރާތުގެ ތިބި  ރާއްޖޭގައި  ސިންގަޕޫރާއި ހިޓާޗީ  ކޮށްފައިވަނީ)ރ( ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތް 

 މި އަދި ސިންގަޕޫރުންކަމާއި، ހިޓާޗީ ، ހުއްޓައި ސިންގަޕޫރުގައި  މުދާ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންވޮއިސް މުއާމަލާތާގުޅޭ  އެ  އަދި  ދެމެދުކަމާއި،

ނެތްހިނދު، މި ނުކުތާއަށް މީރާއިން ވަކި ރައްދެއް  ވެސް މެދުވެރިވުމެއް  އަދި  ބައިވެރިވުމެއް  މޯލްޑިވްސްގެ ހިޓާޗީ ފޯރުވައިދިނުމުގައި މުދާ 

އިލެއްގަިއ ދީފައިނުވާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އޮޑިޓް މަރުހަލާއިގައި މީރާއަށް ފޮނުވައިފައިވާ އީމެ

[We do supply equipment to Maldives customers] ޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނަމަވެސް، މީރާއިްނ މި ފަދައިން ބަޔާންކ

ލިމިޓެޑް[ ގެ ވާހަކަ ކަމަށްވާތީ، މީރާއިން  ޕީޓީޢީޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ]ހިޓާޗީ އަކުއަރ

ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ކޮށްފައިވާ  މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރާ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުންކަން ނުވަތަ 

ގެ މުއާމަލާތުތަކާ ގުޅިގެންކަން ސާފުނުވާކަމާއި، މީރާގެ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ނަން ބަޔާންކޮށް ކަމަށްވާތީ އެ އީމެއިލް

ން، ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއާއެކު ޖަވާބުވެސް ދީފައިވަނީ މުޅި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ ކަންކަންވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންކަމަށްވުމު

  ކުރާ ކޮންމެ މުއާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ދާއިމީ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ އުސޫލެއް ނެތްކަން.

ކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ]ރާއްޖޭގައި ހުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުދަލަކީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކައިފައިވާ މުދަލެއް )ބ( 

ގެ ތަފާތު  (trading with Maldives)އަދި ]ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރިކުރުން[  (trading in Maldives)ވިޔަފާރިކުރުން[ 

 ކުރާ ދެނެގަތުން މުހިއްމުކަމާއި، އެގޮތުން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމާއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަށް ނިސްބަތްކުރާނީ ރާއްޖެއާއެކު 

ކާތެއް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއްގެ ގޮތުގުގައިކަމާއި، އެހެންމެ، މަލްޓިނެޝަނަލް ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަ

ކަމަށް  (trading with Maldives)ގާއިމުކޮށް، އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފާރި 

ގެ  [trading with Maldives]ބެލެވުނުނަމަވެސް މި ފަދަ ހާލަތުތަކުގައި އެ މަލްޓިނެޝަނަލް ކުންފުނިން ކުރާ ހުރިހައި މުއާމަލާތަކީ 

އިވާ، މި ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމާއި، އެފަދައިން ހުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަކީވެސް ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ކޮށްފަ

ކުމުގައި ހިޓާޗީ ފަދަ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމާއި، ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މުދާ ވިއް



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ްއ މޯލްޑިވްސްގެ ބައިވެރިވުމެއް އަދި މެދުވެރިވުމެއް ވެސް ނެތަތީ، މިއީ ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސްއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތަކެ

  ނޫންކަން.

މަށްޓަކައި ވިޔަފާރިއާ ހުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ދެނެގަތު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ކަމަށް ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއިން ފުރިހަމައަށް ބަލަންޖެހޭނެ

  ކީ:މަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަ 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް -ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ރާއްޖޭގައި ރީ -ހިޓާޗީ އަކުއަރ )ހ(

ހިންގި ނަމަވެސް، އެ ދާއިމީމަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ވަކި ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ކަން ކަމާ ގުޅުންހުރި 

ތުވާކަމާއި، ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކަންކަމަކީ ނުވަތަ މުއާމަލާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާބި

ތްތަކަށް، ދާއިމީ މަރުކަޒާ ގުޅުމެއްނެތް، ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމު ތެރެއަށް ނުވަންނަ ކަންތައްތަކެއްކަމުން، އެފަރާތުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާ

ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އަސްލު މުއާމަލާތް ހިންގިފަރާތަށް ން ނާފުކުރާ ފަރާތުއިސްތިއު

 ކަން.ރިއާޔަތްނުކޮށް

ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއް ނޫންކަން އަންނަނިވި ން )ށ( ހުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މުއާމަލާތްތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު 

 ފުވާނެކަމާއި، އެގޮތުން ކަންކަމުން ސާ

ނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ސުވާލު އުފެދިފާއިވާ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން މުދާ ގަތުމަށް އޯޑަރު ކޮށްފައިވަ .1

 .ކަން ސިންގަޕޫރަށް  ހިޓާޗީ  ސީދާ  ރުންކަސްޓަމަ

 މުދަލާ ގުޅިގެން އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ކަން. .2

 ލިބިފައިވަނީ ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރަށް ކަން.މުދަލާ ގުޅިގެން ފައިސާ  .3

ހިޓާޗީ ކުންފުންޏަށް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް  .4

 ހިންގުމަށް އެކަނިކަމަށާ އޭގެ ބޭރުން އިތުރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބިފައިނުވާކަން.



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ތާ ގުޅޭ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ކަސްޓަމަރުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާ .5

 ކަމާއި، އެ ފަދަ އެއްވެސް މުދަލެއް ހިޓާޗީން ރާއްޖެ އިމްޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަން.

އިފައި ވުމީ ހިޓާޗީ ލިމިޓެޑުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަ ޕީޓީޢީޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަރމިކަންކަމަށް ބެލުމުން 

ރާތުގެ ސިންގަޕޫރުން )އެ ފަރާތުގެ ދާއިމިމަރުކަޒާ ގުޅުމެއްނެތި( ރައްޖެއާ ދެމެދު ކުރާ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެ ފަ 

 ކަން. ދާއިމީމަރުކަޒުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން

( ސަރކިއުލަރގެ ފުރަތަމަ ޕެރަގުރާފްގައި 2017ޖަނަވަރީ  08) TSD/CIR/2017/01-2201ރާގެ ނަންބަރު މީ)ނ( 

ވޭ އިމްޕޯޓު ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން އެތެރެކުރާ އެންމެހައި މުދަލަކީ އެ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެ

ޓުކުރެވޭ މުދަލާއި ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީވެސް އެމުދަލެއް އަދި އެފަދައިން އިމްޕޯ  އި،މުދާކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށާ

އެހެންކަމުން، ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ވިއްކައިފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވަީނ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތް

ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓު ލައިސަންސްގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، އެ ފަދައިން އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް 

 އިން އެނގިގެންދާކަން. ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަން ބުނެވިދިޔަ މީރާގެ ސަރކިއުލަރން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުމުދަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގައި 

 TSD/CIR/2017/01 (08-2201ރާގެ ނަންބަރު މީމުއާމަލާތަށް އި ހިމެނޭ އިމިވާ މައްސަލައިގަސޫމަތު އުފެދިފަ)ރ( ހު

 އެ ، ބަލާއިރު  ހަގީގަތަށް ނުކުރެވޭނަކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ތަތުބީގު ސަރކިއުލަރގައިވާ އުސޫލުތައް ( 2017ޖަނަވަރީ 

 މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ  ބޭނުމަށް  ފަރާތުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  އިސަންސްލަ އިމްޕޯޓް  މުދަލަކީ  އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ސަރކިއުލަރގައި 

ކަމާއި، މި ސަރކިއުލަރއާ  ފަރާތުން  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ދައްކަންޖެހޭނީވެސް  ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅިގެން މުދަލާ  އެ  ކަމަށާއި ބެލެވޭނެ  ކަމަށް

ޕޯޓްކުރާ ގުޅިގެން މީރާއިން އޮޑިޓްތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަކީވެސް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކީ އެ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްކަމަށް ބަލައި މުދާ އިމް

ވިއްކައިފައިވާ މުދާ )ހުސޫމަތު ން ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުފަރާތުން އެ މުދަލާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުންކަމާއި، 

ކަްނ އުފެދިފައިވާ މުދާ( ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި، ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޕޯޓު ލައިސަންސްގެ ދަށުން

ލަރގެ ފުރަތަމަ ޕެރަގުރާފްގައި ސާބިތުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމާއި،ހަވާލާދީފައިވާ ސަރކިއު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީވެސް އެ މުދަލެއް އިމްޕޯޓުކުރި

  ފަރާތްކަމުގައިވުމުން، ހަވާލާދީފައިވާ ސަރކިއުލަރ މިމައްސަލައަށް ތަތުބީގުކުރެވޭނެކަން.



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓެކުހެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް  97ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުތާއަކީ: ހަތަރުވަނަ ނު

މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ  އިރު،މަތިންކަމަށްވާ ގޮތުގެ ގާނޫނެއްގައިވާ  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ނެގޭނީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް މުއާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އަގުންޚިދުމަތުގެ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ދައްކަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިފައިނުވާ

  ކީ:މަވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަދައްކާފައި

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު،  12ގެ  (ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( 

ކަނިކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ހިދުމަތުންކަން އެ

ރާއްޖޭގައި ދޭ އި ވަނަ މާއްދާގަ 104ގެ )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މުދާ އަދި ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހިދުމަތެއް ނުވަތަ ވިއްކާ މުދަލެއްތޯ ބެލުމަށް ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، 

ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހުރިފަރާތަކުން ނޫންކަމާއި އެމުދާ ފޯރުވައިދިން އިރު އެމުދާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ނޫންކަން ސާފުކޮށް 

ހެން ކަމުން މި އެނގެންއޮންނައިރު، މިމުއާމަލާތުން  ރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތްކަމާއި، އެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އި، ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން މުއާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ 

އެޅިގެން ވަނަ މާއްދާއާއި ކަނޑަ 97ގަވާއިދުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާތަކާއި، ގާނޫނުއަސާސީގެ  ޓެކްސް ނެގުމުގެ އަގުން

 ޚިލާފަށްކަން.

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: ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

މުދާ  ގައި( ހވަނަ މާއްދާގެ ) 3  ގެ  (ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(

ވަނަ  4އެ ޤާނޫނުގެ ދަލަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ވިއްކާ މު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 

ނުގެ ޤާނޫ އެ  ،މާއްދާގައި ޚިދުމަތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 ޓީ ނެގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް. މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ " މާއްދާގައި ވަނަ  12

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ މިންވަރުތަކަށް، މި  16ވަނަ މާއްދާއާއި  15މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން، މި ޤާނޫނުގެ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ގައި ލާޒިމްކުރެއެވެ." މިފަދައިން ދުވަހުން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން މި ޤާނޫނު ރަން ފަށާ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު

ވަނަ މާއްދާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލާޒިމްވާ  56އާއި  ވަނަ މާއްދާ 51ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

ޓެކް -ހިޓާޗީ އަކުއަ "، މި މައްސަލައިގެ ވަޤާއިއުތަކަށް ބެލުމުން ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާތްތަކާއި ފަރާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޙާލަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯޕަރޭޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމާއި،ލިމިޓެޑް" އަކީ  ޕީޓީޢީ އިންޖިނިއަރިންގ 

( 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 51އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ކަމާއި  ގައި 2016މެއި  16ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ -ހިރާއްޖޭގައި ރީ ދިވެ

)މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާ އަދި  56ވަނަ ނަންބަރާއި އެޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މީރާގައި  ވަނަ 6ގެ ގަވާއިދު( 

 .  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ -ރީ ލިމިޓެޑް" އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަ ސިންގަޕޫރުގެ ")ށ( 

އެފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު )ބްރާންޗް( ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި ދެ ޝަޚުޞެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ނީ ސިންގަޕޫރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަ-ރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ، ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ލިމިޓެޑް" ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު،  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަ އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ "

ލާތު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ "ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް" ކަމަށާއި، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަ-ރާއްޖޭގައި ރީ ން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

ލިމިޓެޑް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މިއީ  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަހިނގާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ "

ގައެއް ތަފާތު ދެ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ދައްކުވައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން ދެ ޝަޚުޞެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  96/10ނެތްކަމާއި، އެގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީވުމުން އެ ކުންފުންޏަކީ، ކުންފުނީގެ ނަންކަމުގައި އެ  ،ގޮތުގައި

 ކުންފުންޏެއްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ނަމުގައި، އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީގޮތުން އަމިއްލަ ޝަޚުޞެއްކަމުގައި

 ޏެއްގެބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެ ކުންފުންޏަކީ، ކުންފުނީގެ ނަންކަމުގައި އެ ކުންފުން 

ނީ ވަކި އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވުމުން، އެކުންފުންޏަކީ ޤާނޫ

ޕަރޭޓް "ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ޝަޚުޞެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން

އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫީނ ( ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް)ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންދާ -ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭގައި ރީ  (ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު)ކޮށްފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން އެއް ޝަޚުޞެއްކަމަށް ޚުދު  މިފަދައިން ގޮތުން ވަކި ދެ ޝަހުސަކަށްނުވި ނަމަވެސް"



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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"ހުސޫމަތު ހިމެނޭ މުދަލާއި ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅޭ ގޮތެއް މާއި، ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެން އޮންނަކަ އި

މީރާގެ ޖަވާބުގައި ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަން" މިފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާތީ އާއި ހިޓާޗީގެ ފަރާތުން -ޖޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ރީ ދިވެހިރާއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިންގާފައިވާ ޓްރެއިނިންގް ސެޝަންތަކާއި، ސައިޓް އިންސްޓަލޭޝަން އާއި މެއިންޓަނަންސް 

މަތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން ސަރވިސް ފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެކަމަށް ފަދަ ޚިދު 

ިއ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކުން އެފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނެކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ނުކުތާތަކުންނާ

  . ބު ފޯމުންވެސް ސާފުވެގެންދާކަންމީރާގެ ޖަވާ

)މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  R-43/2011)ނ( ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖީ.އެސް.ޓީ  104ގަވާއިދު( ގެ 

މީރާއިން ގައި  2018ނޮވެންބަރު  14ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފޮނުވާފައިވާ  މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްކުރަމުންދިޔަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި 

 Has Hitachi Aqua- Tech Engineering Pvt Ltd conducted/ is conducting any other.1…“އީމެއިލްގައި 

project in Maldives?...”  ްގައި ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2018ނޮވެންބަރު  14ސުވާލުކުރުމުން،   މިފަދައިނ 

“…We do supply equipment to Maldives customers…”  ްމީރާއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާއިރު،  މިފަދައިނ

އީމެއިލް ކުރުމުން އެކަން އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އިންވޮއިސްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ކަމާ  މިފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  2018ނޮވެންބަރު  19ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  2018ޑިސެންބަރު  13އީމެއިލްކޮށްފައިވާކަމާއި، މި އީމެއިލްއާ ގުޅިގެން 

 :Annexure 1“ގެ   6މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

Details of undeclared invoices”  ްއަށް ނަޒަރުކުރުމުްނ ސާބިތުވާން އޮންނަ އޮތުމުން، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި މީރާގެ އޮޑިޓުނ

ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅި އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތް

މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  97މާއްދާ އާއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ  104ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައްޙަ އަދަދެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަން. 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ސުވާލު  އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ކޮށްފައިވާ )ރ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި އެފަރާތަށް 

ރާ ސާފުނުވާކަމަށާއި، މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާޢިމީ މަރުކަޒު( އިން ކު

ފައިވީނަމަވެސް، ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަން ނުވަތަ ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކާ ގުޅިގެންކަން ސާފުނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ލިމިޓެޑްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރު  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ޓާޗީ އަކުއަ އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ކުރި ސުވާލުގައި ހި

މިޢިބާރާތް  ”WE“ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގާފައިވާނެތޯ އަދި ހިންގަމުން ގެންދޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބުގައި 

ބޭނުންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ސަޕްލައި ކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ޙަރަކާތް ހިންގާކަން އެފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

އޮވެމެ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި ސާފުނުވާކަމެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެކަން ސާފުކުރުމަށް މީރާއާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ރުންނަށް ސާފުނުވާ ކަންކަން ސާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑިޓުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަ

ތިއުނާފުކުރާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ސަޕްލައި ކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސް

މަލާތްތަކުގެ އިންވޮއިސްތައް ފަރާތުގައި އެދުމުން އެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައްކަމަށް ބުނެ އެ މުޢާ

ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު،

ތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ އުސޫލެއް ނެތްކަމަށާއި، އެ މުޢާމަލާތް 

 ބައިވެރިވުމެއް އަދި މެދުވެރިވުމެއް ނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނި ނަމަވެސް، އެވާހަކަތަކަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކައެއްނޫންކަން.  

ން ވިއްކާފައިވާ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް " އިހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު )ބ( "

އިސްތިއުނާފުކުރާ ދެއްކުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓު ލައިސެންސްގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، އެފަދައިން އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މުދަލަށް 

 އިން ދަލީލުކޮށްދޭ (  ސަރކިއުލަރ2017ޖަނަވަރީ  08) TSD/CIR/2017/01-2201ގެ ނަންބަރު ޒިންމާވާން ނުޖެހޭކަން މީރާ ފަރާތް

ކުރާ ފަރާތްކަމަށް  އަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ އެ މުދަލެއް އިމްޕޯޓު ޖީ.އެސް.ޓީއެފަދައިން އިމްޕޯޓު ކުރެވޭ މުދަލާ ގުޅިގެން ، ކަމަށާއި

ސަރކިއުލަރއަކީ މި މައްސަލާގައި  TSD/CIR/2017/01-2201ރާގެ ނަންބަރު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މީއިސްތިއުނާފު

ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި ސަރކިއުލަރއެއްކަމުގައި ނުވާތީ އެފަދަ ސަރކިއުލަރއެއް މި މައްސަލައަށް 

. އިމްޕޯޓް ލައިސެންސެއްގެ ދަށުން 1" ،ށްފައިވަނީސަރކިއުލަރގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮތަޠުބީޤުނުކުރެވޭނެކަމާއި، އެހެނީ 

ން އެތެރެކުރާ އެންމެހައި މުދަލަކީ އެ އިމްޕޯޓް ލައިސެންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ކަމަށް ބެލެވޭނެތީ، އެހެ

އިވިޔަސް، އެ މުޢާމަލާތަކީ އެ ފަރާތާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް އެ އިމްޕޯޓު ލައިސެންސްގެ ދަށުން މުދާ އިމްޕޯޓުކޮށްދިން ކަމުގަ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/029މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ފައި، ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެތީ..." މިފަދައިން ކަމަށްވެ 

ގްރާފްގެ އަސްލު މަޤްޞަދަށާއި މާނައަށް ބަލާއިރު، އެ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި ސަރކިއުލަރގެ ފުރަތަމަ ޕެރެ

ކުްނ މުޢާމަލާތަކީ އެހެން ފަރާތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތަކަށްވެފައި، އެ މުޢާމަލާތް ކުރި ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އިމްޕޯޓް ލައިސެންސް އޮތް ފަރާތަ 

އެ ފަރާތާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހިނގި  މުދާ އިމްޕޯޓުކޮށްދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް އެ މުޢާމަލާތަކީ

ސްެގ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އެ މުޢާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުންކަމާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް އިމްޕޯޓް ލައިސެން 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ެއ ، ރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުންކަމާއިދަށުން މުދާ އިމްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އެފަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކުން -ސަރކިއުލަރގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ރީ 

މުޢާމަލާތަކީ "ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް" އިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް މިއަދި ހަމައެހެންމެ  ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްނާ ކުރުވުން ނޫންކަމާއި،

ނޫންކަމާއި، އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މުދާ ގަތުމަށް އޯޑަރު ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން ސީދާ "ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު" 

ންގަޕޫރު" އިންކަމާއި، މުދަލާ ގުޅިގެން ފައިސާ ލިބިފައިވަީނ އަށްކަމާއި، މުދަލާ ގުޅިގެން އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ "ހިޓާޗީ ސި

ޓެކް -"ހިޓާޗީ އަކުއަ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ "ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު" އަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

އިމީ މަރުކަޒާއި ުގޅިގެން ޢަމަލުކުުރމަށް އޮންނަ އުޫޞލުތައް ދާ ، ކަމުގައިވާތީ)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ލިމިޓެޑް"  ޕީޓީޢީއިންޖިނިއަރިންގ 

 ޙާލަތުގައި ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަން.މި
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 ރައުޔު ގެ ޓްރައިބިއުނަލް 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ   ލިމިޓެޑް  ޓީއީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕީ -އަކުއަރ ޓާޗީ ހި  މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ފަރާތުން 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

 .ނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަން 

މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމަށް ޖެހިފައިވަނީ ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުދާ ވިއްކާފައިވަނީ ކޮން 

ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ  ފަރާތަކުންތޯއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތަކުން، ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ހިންގާނަމަ، އެ

ގައި ވެރިފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމު 

 ބަލަންޖެހޭނެތޯއެވެ.

ޤާނޫުނ ކަނޑައަޅަންވާނީ  ކަމަށް މުއާމަލާތެއް އެއްވެސް މުއާމަލާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މިގޮތުން ބަލާއިރު، 

ގަވާއިދުގެ އެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ އަދި  އާ( ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން) 2011/10ނަންބަރު 

ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، އެ ޤާނޫނުގެ  3ންނެވެ. މިގޮތުން، ޖީއެސްޓީ ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއި

މާއްދާގައި  104ގެ )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R-43/2011ވިޔަފާރިންކަން އެނގެއެވެ. ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު ]ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތް[ ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ްނ އް ފުރިހަމަ ވެގެންކަޠެންކުރެ ޝަރު ޠުތަކުދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުވައިދިން މުދަލަކަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ވާނީ އަންނަނިވި ޝަރު 

 ..އެނގެއެވެ. އެ ޝަރުޠުތަކަކީ،

 .ވުންމުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް  .1

މުދާ ފޯރުވައިދިން ވަގުތު އެ މުދާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށްވުން ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަީނ  .2

ރުގައި މިގޮތުން މި ޝަރުތުތަކުގެ އަލީގައި، ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މުދާ ފޯރުވައިދިން ފަރާތަކީ، ސިންގަޕޫ 

ންޏެކެވެ. އަދި އެ ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކުންފުިނ އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ކުންފު

ރެޖިސްޓްރީކުރުމަކީ އެ ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓްވުމެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ނަތީޖީއަކީ، ބޭރު ކުންފުނިން ހިންގާ -ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ 
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ކާތަކުން ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ރީރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަ

އެ  ހިންގުމަށްކަމުގައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނިން ކުރުމަށް ޤަސްދުކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުންކަން އެނގެއެވެ. އަދި،

ންގާ ހަރަކާތަކީ ހަމައެކަނި އެއީކަން އެނގެން އޮތުމުން، ޖީއެސްޓީ ދެއްކުމަށް މީރާގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހި

 މުދާ ފޯރުވައިދިން ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަރާތެއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ. ،އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.

ތިބި  އި ސީދާ ސިންގަޕޫރު ކުންފުނިން ރާއްޖޭގަ މި މުއާމަލާތަކީ  އިދިން ވަގުތު މުދާހުރީ ރާއްޖޭގައިތޯ ބަލާއިރު،އެ މުދާ ފޯރުވަ 

ތަކެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތަކުގެ އެފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތް

އި، ގުޅޭ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މުދާ ސިންގަޕޫރުގައި ހުއްޓައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިންކަމަށްވުމާމުދަލާ އެ  ތެރޭގައި،

އަދި މޯލްޑިވްްސ ވުމާއި، ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ މުދާ ގަތްފަރާތުގެ އިމްޕޯޓު ލައިސަންސްގެ ދަށުންކަމަށް

ޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރުން ވިއްކައިފައިވާ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީއަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ލި 

އެނގެން އޮތުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވަނީ ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް އިން ތިބި އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންކަން 

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން މުދާ ރައްކާކުރާނެ ގުދަނެއް ރާއްޖޭގައި ތުގައެއް ނޫންކަންވެސް އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެތެރެކުރި މުދަލުގެ ގޮ

ވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާއިރު، އެކަމަށް މީރާއިން ނުހުންނަ ކަމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހުއްދައެއްވެސް ހޯދައިފައިނު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ހިޓާޗީ ކުންފުނިން އިންކާރުކޮށްފައެ

ވަނަ މާއްދާގެ  104ގެ )މުދާލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު(  R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު ވިއްކައިފައިވާ މުދަލަކީ 

ން އޮތުމުން، ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުދާ ފޯރުކޯށްދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ނޫންކަްނ ފެތޭ މުއާމަލާތެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގެ ތަރަހައަށް

 އެނގެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން، ހިޓާޗީ މޯލްޑްވިސް އިން ސައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަނާއި، ޓްރޭނިންގ އާއި، 

 ޓެނެސްއާއި، އިންސްޕެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އެހެން ޕްރޮޖެކްޓެއްމެއިން

ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2018ނޮވެންބަރު  14ހިންގާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ހިންގަމުން ދޭތޯ  ސުވާލުކުރުމުން، އޭގެ ޖަވާބުގައި 

 މިފަދައިން ”…We do supply equipment to Maldives customers…“ރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި މީ

އި ހުރި ބުނެފައިވުމުންނާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ އިންވޮއިސްތައް ފޮނުވާފައިވުމުން، އެ މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގަ

އަރިންގ ޓެކް އިންޖިނި-ހިޓާޗީ އަކުއަރދާއިމީ މަރުކަޒުންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 
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-ސިންގަޕޫރުގައި އިންކޯޕަރެޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމާއި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީޑް )ހިޓާޗީ ސިންގަޕޫރު( އަކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

އެކުންފުނީގެ  އި،ޔުމަށްޓަކަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދި ހަރަކާތެއް  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމާއި، އެ ކުންފުނީގެ 

ދާއިމީ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ކުރެޭވ އެ އެވެ. އަދި ން އޮވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިކަން އެނގެ)ހިޓާޗީ މޯލްޑިވްސް( ދާއިމީ މަރުކަޒެއް 

ދާގެ ދަށުން، އެ ކުންފުނި ވަނަ މާއް  51ޙަރަކާތެއް ހިންގާ ތަނެއްކަމުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވިޔަފާރީގެ 

 OECD Modelނީ މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރަންވާ

Tax Convention on Income and on Capital (2010) )"ްވަނަ  2ވަނަ އާޓިކަލްގެ  7ގެ  )"އޯ.އީ.ީސ.ޑީ މޮޑެލ 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ދާއިމީ މަރުކަޒާއި ޓެކްސް ރޫލިންގަ TR-2012/B13ރާގެ ނަންބަރު ޕެރެގްރާފާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް، މީ

 ދާދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްޝަޚުސެއްކަމުގައިވުމުން، ހަޤީޤީ މާނައިގައި، ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތުން ސީ

ޑް އިން މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން، ލިމިޓެ  ޕީޓީޢީ ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ -ހިޓާޗީ އަކުއަރރާއްޖެއަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، 

ތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވާފައި އީމެއިލްގައި އެފަދައިން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާ

އޯއީސީޑީ މޮޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެންޝަން އޮން ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި، ދާއިމީ މަރުކަޒުން ކުރާ ވިޔަފާރި ފަރަގުކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، 

ގައި ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ވަނަ ޕެރެގްރާފް 2ގެ ވަނަ އާޓިކަލް 7( ގެ 2010އިންކަމް އެންޑް އޮން ކެޕިޓަލް )

 ސާބުކުރަންވާނީ، އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުން ނަގާ ރިސްކާއި، އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ އެސެޓު ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކި މިނިވަން ހި

ށް ބުނެފައިވުމުން، ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ހުރުމަކީ، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ އެންޓަރޕްރައިޒްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް 

ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް ބަލާއިރު އެ  2ގެ  7ޓެކްސް ނެގޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން، އިސްވެ ބުނެވުނު، ކޮންވެންޝަނުގެ އަރޓިކަލް 

އެވެ. އެހެންކަމުން، ދާއިމީ މަރުކަޒަށް  profit attributable to a PEޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދަނީ 

ފައިދާ ދެނެގަތުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރުން ލާޒިމުވާ އެއްކަމަކީ، ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީ ދެނެގަތުމެވެ. ނިސްބަތްވާ 

ގެ ކޮމެންޓްރީގައި އެކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތުން  2ގެ ޕެރެގްރާފް  7މިގޮތުން، އާރޓިކަލް 

ގެ   force of attractionމަކުން ހޯދާ އާމްދަނީ ޓެކްސް ކުރުމުގެ ރައިޓް ލިބިގެންވަނީ ކޮން ޤައުމަކަށްތޯ ބަލާއިރު، ވަކި ޤައު 

ކަމާއި،  އުސޫލުން، ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ހުރިނަމަ، އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ އާމްދަނީއެއް ކަމުގައި އެޓްރިބިއުޓްކުރުމުގެ އުސޫލަކީ ކުރީގެ އުސޫލެއް

ކުރެވެމުންދާ އުސޫލަކީ، ކޮންމެ އާމްދަނީ އަކާ ގުޅިގެން "ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެސްޓް" )އެއީ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްކަމުގައި މިހާރު ޢަމަލު

ކަނޑައެޅޭނެ މުޢާމަލާތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ އެއްތޯ ބެލުމުގެ ޓެސްޓް( ކުރުމަށް ފަހު އެ އާމްދަނީ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ދާއިމީ 
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ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ހުރިނަމަވެސް، ރާއްޖޭއިން ބޭރު، ފޮރިން ކުންފުންޏަކުން، ސީދާ  1ވެރިފަރާތަށް އެޓްރިބިއުޓްކުރުމެވެ.މަރުކަޒުގެ 

ެއ މުން، ރާއްޖެއަށް މުދާ ވިއްކުމަކަށް، ނުވަތަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ އެއް ހަދައިގެން އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަކަށް، ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެންކަ 

އި، އެ މުދާ ފޯރުވައިދިން ވަގުތު، މުދާ ހުރީ ރާއްޖޭގައި ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން، އެ މުދަލަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ މުދަލެއްކަމުގައި ބަލަ 

 މުދަލުން ޖީއެސްޓީ ނުނެގޭނެއެވެ. 

ތްކުރާއިރު، ހިޓާޗީ ކުންފުނިން އަށް ރިޢާޔަ 7ދާއިމީ މަރުކަޒަށް އެޓްރިބިއުޓްކުރެވޭ އާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އާޓިކަލް 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން، ހިޓާޗީ މޯލްޑްވިސް އިން ސައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަނާއި، ޓްރޭނިންގ އާއި، މެއިންޓެނެސްއާއި، 

ކުރާއިރު ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނު-އިންސްޕެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީވާކަމަށް މީރާއިން ބުނާއިރު، އެ ޚިދުމަތްތަކަކީ، އެ ކުންފުނި ރާއްޖޭގައި ރީ 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނެތްނަމަވެސް ދެމުން ގެންދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ކަމުގައި -ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށާއި، އަދި ރީ 

ގެން ދަނީ، ހިޓާޗީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި އެކަމަކަށް މީރާއިން އިންކާރެއްނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، މިއިން އެނގި

"ސަރވިސް ޕީ.އީ" އެއް ކަމުގައި  ކޮންޕެނީން ރާއްޖޭގައި މުދާ ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، ފޯރުކޮށްދެނީ ޚިދުމަތެއްކަމެވެ. މިފަދަ ޚިދުމަތަކީ

އެއްގެ ޝަރުތުތައް ވާނަމަ، އަދި، އެފަދަ ސާވިސް ޕީ.އީތަކުން ޓެކްސް ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ސަރވިސް ޕީ.އީ

ޑުން ރާއްޖޭގައި ދޭ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ޓެކް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ-ހިޓާޗީ އަކުއަރހަމަވުމުން، 

 ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  OECD Model Tax Convention, 2010, Commentary, Page 133 
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

 OA/2018/031 (10-220މީރާގެ ނަންބަރު  ،ބުނެވުނު ކަންކަން އެގޮުތގެ މަތިން ުހރުމުންއިސްވެ ދެންފަހެ، 

މި މައްސަލަ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ރަނގަޅުނޫންކަމަށް، ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  ( 2019ނޮވެންބަރު 

އެ މުޢަމާލާތްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ( މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި، މީރާއިން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަތުން ތިނެއް) 3

 ނަގައިފައިވާ ފައިސާ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަމެވެ.

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 
 ޒުހައިރު މުޙައްމަދުހަސަން           ޖަމީލްهللا ނަސްރު        މަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު ފާޠި

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު            ްޓރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް     ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް           
 )ރިޔާސަތު(
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