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ަރުންަމައްސަލަަބެލުމާއިަތަމްސީލުކުަ
ަ
ަ

ަޖަމީލްަ)މައްަސލަަބެލިަބެންޗުގެަރިޔާސަތު(هللاައަލްއުސްތާޛްަނަޞްރު  ަަބެންޗުެގަެމމްބަރުން:މައްސަލަަބެލިަ
ަތާޛާަފާޠިމަުތަމިންހަތުަޢިއްޒަތުއަލްއުސްަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
ަައަލްފާޟިލާައާމިނަތުަފަރީޝާަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

ަ
ަ(A024840)ައިބްރާހިމްަޖުނައިދުަަަަަމައްސަލަަހުށަހެިޅަފަރާތް:

 
 (A057022)ައިބްރާހިމްަޝާފިޢުަަމައްސަލަަހުށަހެިޅަފަރާތްަތަމްސީލުކުރީ:

                         (A026802)ަޝާހިދުهللاަޢަބްދު                           
   ަަަަަަަަަަަަ 

ަމޯލްޑިވްސްައިންަލންޑްަރެވެނިއުައޮތޯރިޓީ          މައްސަލަަރައްދުވާަފަރާތް:ަ
ަ
ަސަރވިސްަލީގަލްަ، ޑެޕިއުޓީަޓެކްސްައޮފިސަރ ، A219664ަ،އާމިނަތުަނާއިފާ :ަރައްދުވާަފަރާތްަތަމްސީލުކުރީަމައްސަލަ

ަސަރވިސްަލީގަލްަ،  ސީނިއަރަޓެކްސްައޮފިސަރ ، A233997ަ،މަރިޔަމްަޔާޝާަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
ަަަަަ

 1441ައާޚިރުރަބީޢުލ26ަްަަމައްސަލަަހުށަހެުޅނުަތާރީޚް:
2019ަަޑިސެންބަރ23ަުަަަަ

ަ
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ަސަލައިގެަޚުލާސާަމައްަ

ަ ަޖުނައިދުމިއީ، ައިބްރާހިމް ަނަންބަރު ައޮތޯރިޓީގެ ަރެވެނިއު ައިންލަންްޑ ަމޯލްޑިވްްސ ަފަރާތުން OA/2019/033 (09ަ-220ގެ

ަ ަ (2019ނޮވެމްބަރު ަރިޕޯޓަށް ަރިވިއު ަބެލ2019ަަިަިޑސެްމބަރ23ަުއޮބްޖެކްޝަން ަޓްރައިބިއުނަލްގައި ަިމ ަިއސްތިއުނާފުކުރުމުން ގައި

ަމައްސަލައެކެވެ.

ަ

ަފާހަގަކުރެވުނުަނުކުތާތައްަައިައްސަލައިގަަމަަ

ަމައްސަލައިގައިަ ަޖުނައިދުަަމި ަފަރާތްަައިބްރާހިމް ަގެަަ()އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ)މީރާ( ައޮތޯރިޓީ ަރެވެނިއު ައިންލަންޑް ަމޯލްޑިވްސް އާއި

ކިޔުންތަކުން،ަފަރާތުންަހުށަހެޅިަބަޔާންތަކާއި،ަމައްސަލައިގެައަޑުއެހުންތަކުގައިަދެފަރާތުންަދައްކާފައިވާަވާހަކަތަކުންނާއި،ަހުށަހަޅާފައިވާަލިޔެަ

ައަންނަނިވިަކަންކަންަފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ަުޖނައިދުއިބްރާހިަފުރަތަމަކަމަކީ: ަމް ަަނންބަރުގެ ަމީރާގެ OA/2019/33 (09ަަ-220 ަފަރާތުން (2019ަނޮވެމްބަުރ

ަރިވިއުަ" ަައޮބްޖެކްޝަން ަިއސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ަޓްރައިބިއުނަލަްށަަގައ2019ަަިަޑިެސންބަރ23ަުރިޕޯޓް" ައެޕީްލ ޓެކްސް

ަަހުށަހަޅާފައިވާކަން.

މީރާެގައާއިަރިޕޯޓް"ަައޮޑިޓްަޖީ.އެސް.ޓީ"IBD-CN/GST/2018/487ަަމީރާގެަނަންބަރުގައ2019ަަިމ30ަަޭަދެވަނަކަމަކީ:

ަ ައެސެްސމަންޓް"NOTA-GST/MDI/2019/05ަ/1001693ނަންބަރު ަޓެކްސް ައޮފް ަަފރާތަށްައިސްތިއުނާފުކުަ"ޯނޓިސް ރާ

ަަން.ފޮނުވާފައިވާކަ

ަޖުލ01ަަަތިންވަނަކަމަކީ: 2019ަައި ަރިޕޯޓުގައި ައޮޑިޓް ަމިރާގެ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ އިތުރަށްަައެފަރާތުންގައި

ަކޮށްފައި ައިއުތިރާޒު ަމީރާގައި ައަދަދު ަކަނޑައަޅާފައިވާ ަދައްކަންޖެހޭކަމަށް ަގުޅިގެން ައިއުތިރާޒާ ަމި 09ަަވާކަމާއި، ގައ2019ަަިނޮވެންބަރު

ަ ަނަންބަރު ަފަރާތަށްަފޮނުވާފައިވާކަމާއި،ަަ OA/2019/33-220 މީރާގެ ަރިޕޯޓް"ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަރިވިއު ިމަައެގޮތުން،"އޮބްޖެކްޝަން
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ަގަވާިއދު ަޤާނޫތަކާިއ ަނެުގމާބެހޭ ަޓެކްްސ ނޑައަޅާފައިވަނީ ަކަ ައަދަދު ަމިރާއިްނ ަދައްކަންެޖހޭކަމަށް ައިތުރަށް ަގުޅިގެްނ ައޮޑިޓާ ަތަކާަރިޕޯޓުގައި

 މީރާގެަނިްނމުމަށްަބަދަލުަގެްނނަންޖެހޭނެަތަނެްއަނެތްކަމުގައިަބަޔާންކޮށްފައިވާކަން.ަ،ގައިވާތީއެއްގޮތްވާގޮތުގެަމަތިންކަމު

ަަ:ކަމަކީަހަތަރުވަނަަ ަަނންބަރު ަންޑިސLTR-MISC/PPD/2019/09ަ(23ަަެ/1001693މީރާގެ 2019ަބަރު ސިޓީއިްނަ(

ނޑައަޅާފައިވާއިބްރާ ަަ.މީރާއަށްަދައްކާފައިވާކަންަަ)އިންސްއްތަ(30ަ%ަައދަދުގެަހިމްަޖުނައިދުަދައްކަންޖެހޭަކމަށްަމީރާއިްނަކަ

ަކޮށްދިނުމަށްއެދިަ:ފަސްވަނަކަމަކީަ ައިސްތިއުނާފު ަމައްސަލަ ަ، މި ަމައިގަނޑު ަފަރާތުން ަނުއްތިނެ)3ައިސްތިއުނާފުކުރާ ކުތާއެއްަ(

ަ-މިގޮތުންަހުށަހެޅި:ަދައްކާފައިވެއެވެ.ބެހޭގޮތުންަޓެކްސްައެޕީލްަޓްރައިބިއުނަލްެގައަޑުއެހުމުގަިއަވާހަކަަަތަކާހުށަހަޅައިައެަނުކުތާ

މަރުހަލާގަިއައޮޑިްޓަބިނާކޮށްފައިވާައަސާސްތަކުގެަތަފްޞީލުައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތާަހިއްސާކޮށްފަިއަައޮޑިޓްަ:ނުކުތާއަކީފުރަތަމަަ

ލިޭބަމަންފާތަކަށްަބަލާައޮޑިްޓަރިޕޯޓްަނިންާމަނުވާކަމާއި،ަމީރާއަށްަލަފާކުރެވޭަގޮތެއްގެަމަތިްނަމިބާވަތުގެަރީޓެިއލްަފިހާރަތަކުގެަވިޔަފާރިންަ

ހުށަހެޅިަނުކުތާއެވެ.ަމިނުކުތާއާަގުޅިގެްނަހުށަހަާޅފައިވާައެކަންައިްސތިއުނާފުކުރުމަށްަަސާއެއްަދައްކަންައަންގާފައިވާތީވެބޮޑުައަދަދެއްގެަފައި

ަކަކީ:ަލިޔެކިޔުންތަކާއިަދައްކާފައިވާަވާހަކަތަކަށްަބަލާއިރުަފާހަގަކުރެވޭަކަންތައްތަ

ަހ) ަފާހަގަކޮށްފައިވާަމީ( ަބަޔާންކޮށް ަޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް ަޢަދަދު ަޓެކުހުގެ ަކަނޑައަޅާފައިވާ ަދައްކަންޖެހޭކަމަށް ައިތުރަށް ރާއިން

ަ ަބުނެ، ަކަމަްށ ަހުށައަޅާަފއިނުވާތީ ަމީރާއަްށ ަލިޔެކިޔުމެއް ަފަދަ ަސާބިތުކޮށްދެވޭ ައެފާރާތުގެަަމީރާއިންަސަބަބުތައް ަޢަދަދަކީ ނޑައަޅާފައިާވ ަކަ

ައެހެންަކމު ަކަމަށާއި ަނިންމުމެއް ަނިންމާފައިވާ ަރިޢާޔަތްކޮށްގެން ަލިޔެކިޔުންތަކަށް ަމައުޫލމާތުތަކާއި ަލިބެންހުރި ަމަރުޙަލާގައި ަމީރާެގައޮޑިޓް ން

ަ ަބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ަމީރާއިްނ ަނުދެކޭކަމަްށ ައެފަރާތުން ަބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ަމަރުހަލާގައިވެްސައެދިފަނިންމުްނ ަޮއޑިޓް ހުރިާހައިވާ

ަފޯރުކޮށްދީފައިވާނެކަން.ަލިޔެކިޔުމެއްަމީރާގެަޮއޑިޓަށްަ

ަފަރާތުންއިްނަފެށިގެނ2017ަަް)ށ(ަ ަަޓީ.އެސް.ޖީައިސްތިއުނާފުކުރާ ަމިރާއިްނަދީފައިވާަބަޔާން ަސީދާ ަގެންދަނީ ތައްޔާރުކުރަމުން

ަ ަބޭއްވުނު ަޓީމާއިއެކު ައޮޑިޓް ަމީރާގެ ަމަތިންކަމަށް ަތަފްޞީލްވެސްަފޯމިއުލާއެއްގެ ަހަދާގޮތުގެ ަހިސާބުތައް ައަދި ަހިއްސާކޮށް ަބއްދަލުވުމުގައި

ަކިޔާދީ ަވާނެކަމާއި، ަރެކޮމެްނޑޭޝަންތަކާފައި ަެމނުއަލްަަމީރާެގ ައާއި ަޭސލްްސ ަސިސްޓަްމ ަދުވަހެއްެގ ަކޮްނމެ ަމަތިން ަގޮތުގެ ައެއްގޮތްވާ

ަ ަރަނަގޅަށް ަވަރަށް ަވާނެސޭލްސް ައިބަލަހައްޓާފައި ަމީގެ ައަދި ައެންޓަރކަމަށާއި، ަބަރާބަރަށް ަބިލްތައް ަތަކެތީގެ ަަގންނަ ކޮށްަތުރުން

ޓީަބަޔާންަ.އެސް.ޖީއަދިައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުގެަަބަލަހައްޓަމުންަގެންދާކަމާއި،ަމިކަންކަްނަމީރާގެަޮއޑިޓަރުންނާަހިްއސާކޮށްފައިވާނެކަމާއި،

ަ ަހަދާފައިވާކަމަށް ަމަކަރެްއ ަނުވަަތ ައެއްވެްސައޮޅުވާުލމެއް ަހެދުމުގައި ަފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ަައިންޕުޓްަމީރާއިްނ ައަދި ައަުއޓްޕުޓްޓެކްސް
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ަޓެކުހު ަހުރިތޯ ަމައްސަލައެްއ ަގައިވެސް ަމަރުހަލާގަިއ ަޓީމުންއޮޑިްޓ ައޮޑިްޓ ަމީރާގެ ަހުރިކަމަށް ަމައްސަލަތަކެްއ ައިތުރު ައެުހމުންވެްސ

)ތިނެއް(ަމަހަކުންކަމަށްަވާއިރު،ައެފަދައިންަބަޔާނެއ3ަަްންދަނީަކޮންމެަންަތައްޔާރުކޮށްަހުށަހެޅެމުފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަމާއި،ަޖީ.އެސް.ޓީަބަޔާ

ަބުނެދިަ ައަންގާ ަފަރާތަށް ަޓެކްސްދައްކާ ައެކަން ަފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ަމައްސަލައެއްވާކަމަްށ ައެއްވެސް ައެބާނެއްގައި ަހުށަހެޅުމުން ނުމަީކަމީރާއިން

 ަލުކުރާކަްނ.ަބޭނުންތެރިައަދިަކޮންމެހެންަކުރުްނަލާިޒމުކަމެއްކަމަށްަޤަބޫ

ަ ަނުކުތާއަކީ: ަބާވަތެއްގެަމާދެވަނަ ަބޮޑު ަވާދަވެރިކަން ަވަރަށް ަވިޔަފާރިއަކީ ަފިހާރަތަކުގެ ަކަްނމަތީ ަމިބާވަތުގެ ަހިންގާ ލޭގައި

މީރާއިންަބަލާފައިވާަމިންަގނާޑިއަ، ފިހާރަތަކަކީަވަރަށްަގާތްަގާތުގައިަހުންަނަތަންތަނަށްވެފައިބާވަތުގެަވިޔަފާރިަކުރާަމިަ،ވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި

ަ ަމުދަމިބާވަޚިލާފަށް ަވިއްކާ ަވިޔަފާރިތަކުން ަުހށަހެޅިަތުގެ ަބުެނ ަމިންވަރަކަށްކަމަްށ ައާްނުމ ައިތުރުކުރަނީ ަިއންސައްތައެއް ަފައިދާގެ ލަށް

ަރުަފާހަގަކުރެވޭަކަންތައްތަކަކީ:ަމިނުކުތާއާަގުޅިގެންަހުށަހަޅާފައިވާަލިޔެކިޔުންތަކާއިަދައްކާފައިވާަވާހަކަތަކަށްަބަލާއިނުކުތާއެވެ.ަ

ަހ) ަވިޔަފާރިތަކަކީ( ައާދައިގެަމިފަދަ ަަވރަށް ައަިއސް ަތަކެތިގަނެގެން ަވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި،ަބާޒާރުން މީރާއިްނަަގޮތަކަށްކުރެވޭ

ަފަރާތުގެ ައެއީަައިސްތިއުނާފުކުރާ ނުޑ ަމިންގަ ަބޭނުންކުރި ައޮޑިޓްކުރުމަށް ަފިހާރަތައް ަރީޓެއިލް ަމިބާވަތުގެ ަނުވަތަ ައޮޑިޓްކުރުމަށް ވިޔަފާރި

ވޭކަމާއި،ައަދިައާދަވެގެންަމިބާވަތުގެަވިޔަފާރިތަކުންަވިއްކާަމުދަލަށްަފައިދާގެަޮގތުގައިަޢަމަލީގޮތުންަޙަޤީޤީައަސާސްތަކެއްކަމަށްަޤަބޫލުނުކުރެ

ަނުލެވޭނެކަން.ައިންސައްތ%25ަަަ

ަ ަނުކުތާއަކީ: 1ަަތިންވަނަ ަމިފަރާތުނ2019ަަްޖުލަިއ ަރިޕޯޓަށް ައޮޑިްޓ ައެ ަމީރާގެ ަލަފާދިންގޮތަށް ަީޓމުން ައޮޑިޓް ަމީރާގެ ގައި

ަ ަހުށައެޅުމުން ަ"އޮބްޖެކްޝަނަށް" ަކުރުމަށްޓަކައި 4ަައިޢުތިރާޟް ައޮޑިޓް ަމީރާގެ ަފަހުން ަނިންމާފަިއވަނީ،ަމަސް ަރަނގަޅުަކމަށް ރިޕޯޓް

ަނޫންކަމާއި،އިސްތިއު ަހޯދައިގެން ަމަޢުލޫމާތެއް ައެއްވެސް ަފަރާތުގެ ަަނާފުކުރާ ަބެހޭގޮތުން ައެކަމާއި ަނިންމީ ައެގޮތަށް ައިސްތިއުާނފުކުރާއަދި

ކަށްަމިުނކުތާއާަގުޅިގެންަހުށަހަޅާފައިވާަލިޔެކިޔުންތަކާއިަދައްކާފައިވާަވާހަކަތައެއްވެސްަބަހެއްަނެތިކަމަށްބުނެަހުށަހެިޅަނުކުތާއެވެ.ަަގެފަރާތު

ަބަލާއިރުަފާހަގަކުރެވޭަކަންތައްތަކަކީ:

ަ)ހ(ަ ަތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަރިޕޯޓް" ަރިވިުއ ަ"އޮބެޖެކްޝަން ަހިންގާައިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ަދަށުން ަމީރާގެ "ައޮބްޖެކްޝަން"ައަކީ

ަ ަހަމަ ައަކީވެސް ަބިޒްނަސް" ަ"އިންޑިވިޖުއަލް ަހިންގި ައޮޑިޓް ަމީރާގެ ައަދި ަޑޮޕާރޓްމަންޑިޕާރޓްމަންޓަކަށްވެފައި ައެއީަމީރާގެ ޓެއްކަމުން،

ނޑާއިައެއްގޮތަކަށްވެސްަސުވާލެއްކުރުމެއްނެތިަނިންމާފައިވާަނިންމެއްކަން.މަޞްލަޙަތުފުށު ައަރާނެަގޮތެއްކަމަށްަފެންނަަހާލުގައިައަޅުގަ
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ަމައްަސލައިގަަވަނަކަމަކީ:ހަަ ަައޑުއެހުންތަކުައިމި ަނުކުތާތަކާއި، ަހުށަހެޅި ަފަރާތުން ަވާހަކަތަކާއި،ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަދެކެވުުނ ގައި

ަެއަނުކުތާ ަހުށަހަޅައި ަނުކުތާތައް ައަްނަނނިވި ަމީރާއިން ަގޮތުން ަޖަވާބުދާރީވުމުގެ ަލިޔެކިޔުންތަކަށް ައެޕީލްަަތަކާއިހުށަހެޅި ަޓެކްސް ބެހޭގޮތުން

ަ-މިގޮތުންަހުށަހެޅި:ަޓްރައިބިއުނަލްގެައަޑުއެހުމުގައިަވާހަކަަދައްކާފައިވެއެވެ.

ވަަނަމާއްދާގަިއަޓެކްސްދައްކާަފަރާތުގެަޒިްނމާތަްއ26ަަކްްސަނެުގމާބެހޭައިދާރީަޤާނޫުނ(ަގެަ)ޓ2010/3ަެނަންބަރުަޤާނޫނުަަ)ހ(

ަިހސާބުތައް ަމާލީ ަލިޔެކިޔުންތަކާއި، ަމައުޫލމާތާއި، ައެންމެހައި ަފަރާތާބެހޭ ަދައްކާ ަޓެކްސް ަގައި ަ)ބ( ަމާއްދާގެ ައެ ަބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ަވަނަމާއްދާގެަ)ހ(27ަަކާަފަރާތުގެަޒިންމާއެއްކަމަްށަބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ަޓެކްްސަނެުގމާބެޭހައިދާރީަޤާނޫނުެގަބެލެހެއްޓުމަކީަޓެކްސްދައް

ބުތަކާަގައިަޓެކްސްަޤާނޫނެއްގައި،ައެަޤާނޫނުެގަދަށުންަޓެކްސްަދެއްކުްނަލާޒިމްކުރާަފަރާތަކުންަބަލަހައްޓަންެޖހޭަލިޔެކިޔުންތަކާއިަމާލީަހިސާަ

ަބަޔާ ަަކންކަާމަގުޅޭގޮތުން ައަންނަނިވި ަމުއްދަތުތަކެއްގެ ަނުވަތަ ަމުއްދަތެއްގެ ަނެގޭ ަޓެކްސް ައެފަރާތުގެ ައިތުރުން، ައިލްތިޒާމްތަކުގެ ންވެގެންވާ

ައެފަ ަބެލެހެއްޓުން ަިހސާބުތައް ަމާލީ ަލިޔެކިޔުންތަކާއި ަފުދޭނެ ައެަކމަށް ަބޭނުންވެްއޖެނަމަ، ަމީރާއިން ަބެލުމަށް ަހޯދައި ަމަޢުލޫމާުތ ރާތުގެަގުޅޭ

ަވަނަަމާއްދާގެަ)ހ(ަގައިަވަނީ:27ަޓެކްސްަނެުގމާބެހޭައިދާރީަޤާނޫނުގެަށްަލާޒިމްވެގެންވާަކމާއި،ައެގޮތުްނަމައްޗަ

ަނުވަަތ1ަ) ަފައިދާގެ ަނެޭގ ަޓެކްސް ަމުއްދަތެއްގެ، ަނެގޭ ަޓެކްސް ަފަރާތުގެ ަދައްކާ ަޓެކްސް )

ައާމްދަނީގެަުޖމްލަައަދަދު؛ަ

ަނ2ު) ަފައިދާ ަނެގޭ ަޓެކްސް ަފަރާތުގެ ަދައްކާ ަޓެކްސް ަހިސާބުކުރުމުގަިއަ( ައާމްދަނީ ވަތަ

ައުނިކޮށްފައިވާަޚަރަދުތައް؛ަ

ަ(ަމިަޤާނޫނުގެަދަށުންަހަދާަގަވާއިދުގައިަކަނޑަައޅާައިތުރުަމަުޢލޫމާތު؛3)

ަޓެކްސްަދައްކާަފަރާތްތަކަށްަޤާނޫނުަލާޒިމްކުރާކަން.ައެފަދަަމަޢުލޫމާތުަބެލެހެއްޓުމަށްމިފަދައިންކަމުން،ަ

ަ(ަށ) ަނަންބަރު ަ)ޓ2010/3ަެޤާނޫނު ަޤާޫނނު(ަގެ ައިދާރީ ަމަޤްސަދުތައ3ަަްކްްސަނެގުމާބެޭހ ނޑު ަމައިގަ ަމީރާެގ ަމާއްދާގައި ވަަނ

ނާއިަބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ައެަމާއްދާގެަ)ނ(ަގައިަޓެކްސްަދައްކަންޖެޭހަހުރިހާަފަރާތްތަކަކުންަޓެކްސްަދައްކަންޖެހޭވަރުަހިސާބުކުރަނީަާޤނޫ

މައަށްަދައްކާތޯަބެލުމަށާއިަދައްކަންޖެޭހަޓެކްސް،ަފީަނުވަތަައެހެނިެހންަފައިާސަދައްކަންޖެހޭަދުވަހަށްަހަަަގަވާއިދާައެއްގޮތްވާަގޮތުގެމަތިންތޯ

އިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުންަޤާނޫނުަަނންބަރުަަމިަމަޤްސަދުަހާސިލުވާނެަފަދައިންަކަމުގައިަބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ަބެލުމަކީަމީރާގެަމަޤްސަދެއް

މަތުގެައަގުންަޓެކްސްަނެގުމުގެަޤާނޫނު(ަގެަދަށުންަނެގޭަޖީ.އެސް.ޓީަހިސާބުކޮށްފައިވަނީައެަޤާނޫނާއިަގަވާއިދުަ)މުދަލާއިަޚިދ2011/10ަު



ަޓެކްސްައެޕީލްަޓްރައިބިއުނަލް،ަމާލެ،ަދިވެހިރާއްޖTAT-CA-G/2019/016ަަަެމައްސަލަަނަންބަރު:ަ
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)މުދަލާއިަޚިދުމަތުގެައަގުންަޓެކްސްަނެގުމުގެަގަވާއިދު(ައާައެއްގޮތްވާަގޮތުގެަމަތިންތޯަބެލުމަށާއި،ައެަޤާނޫނާއR-43ަަި/2011ނަންބަރުަ

ަދަށުން ަނެގުމާބެޭހަަންއެފަރާތުަގަވާއިދުގެ ަޓެކްސް ަބޭނުމަށް ަބެލުމުގެ ަގޮތް ަފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ައިްލތިޒާމްތައް ައެހެނިހެން ަކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ

ަ ަޤާނޫނުގެ ަކުރާކަނ30ަްއިދާރީ ައޮޑިޓެއް ަފަރާތުގެ ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަދަށުން ަގޮތުްނަައެފަރާތަށްަވަަނަމާއްދާގެ އޮަގސްުޓ14ަައެންގުމުގެ

ަފޮނުވާފައިވ2018ަާ ަނަންބަރުަގައި AUDN-GGST/SMI/2018/05ަަ/1001693ަމީރާގެ ައާިއ ަނޯޓިްސ ފެުބރުވަރ04ަަީއޮޑިޓް

2019ަަ ަނަންބަުރ ަމީރާެގ ަފޮނުވާފައިވާ ައެަފރާތަށAUDN-GGST/MDI/2019/01ަަް/1001693ގަިއ ަނޯޓިްސަމެދުވެރިކޮށް އޮޑިްޓ

ަވާކައަންގައިފައި ައެފަރާތުގެ ަކޮށްފައިވަނީ ަޮއޑިޓް ަހިމެޭނ2018ަަޑިސެންބަރ31ަަުއިނ2017ަަްވަީރަޖަނ01ަަމާއި،ައެގޮތުން ެގަނިޔަލަށް

ަމުއްދަތުކަން.

އިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުންަމީރާއަށްަފޯރުކޮށްދީފައިވާައެފަރާތުގެަހިސާބުތަކާއިައެހެނިހެްނަައޮޑިޓްަކުރެވުނުަމުއްދަތާަގުޅިގެންަ)ނ(ަ

ަގޮތު ައާމްދަނީގެ ަބަޔާނުގައި ަޖީ.އެސް.ޓީ ަހުށަހަޅާފައިވާ ަމީރާއަށް ަގުޅިގެން ަމުއްދަތުތަކާއި ައެ ައެފަރާތުން ަބެލުމުން، ގައިަލިޔެކިޔުންތަކަށް

ަފާހަ ަމަދުކަން ައަދަދުތައް ަަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،ހިމަނާފައިވާ ަނަންބަރު ަެނގުމުގެަ)2011/10ަޤާނޫނު ަޓެކްސް ައަގުްނ ަޚިދުމަތުގެ ަމުދަލާއި

ަޤާނޫނު )ަ ައަދަދެއްކަްނ92ަަގެ ަސައްޙަ ައަދަދަކީ ަޓެކުހުގެ ަދައްކަންޖެހޭ ަފަރާތްތަކުން ަރަިޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަގައި ަ)ހ( ަމާއްދާެގ ވަަނ

ބަޔާންކޮށްފައިވާަލިޔެކިުޔންތައްަަޔަލަށްަބަލަހައްޓަންޖެހޭނެަކމުގައި(ަަވނަަަނންބަރުގެަނ8ި)ައިން(1ަދައްކައިދިނުމުގެަބޭނުމަށްައެމާއްދާެގަ)

ގަިއައެފަރާތުގެަކޮމެންޓަށްަފޮނުާވފައިވ2019ަަާމ08ަަޭނުވާކަންަފާހަގަކުރެވިފައިވާކަންަމީރާއިްނަފަރާތުންަބަލަހައްޓާފައިައިސްތިއުނާފުކުރާ

ަ ަސެކްޝަން ަރިޕޯޓުގެ ައޮޑިޓް ަކަްނތައ4ަްޑްރާފްޓް ަފާހަގަކުރެވުނު ައެނގޭެގ ަބެލުމުން ަޑްރާފްޓްަަކަމާއި،ތަކަށް ަފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

ަ ައެފަރާތާއެކު ަމުއްދަތުގައި ަދެވުުނ ަކުރުމަށް ަކޮމެންޓް ަރިޕޯޓަށް 08ަައޮޑިޓް 2019ަަޭމ 21ަައަދި ަބައްދަލުވުމެްއ2019ަަޭމ ގަިއ

ަފާހަގަކު ަމީރާއަށް ައޮޑިޓްގައި ަލިޔެކިޔުެމއްވެސްަބޭއްވިފައިވީނަމަވެސް، ަނުވަތަ ަކަމެއް ަފަދަ ަބަދަލުއަންނާނެ ަކަމަކަށް ައެއްވެސް ރެވިފައިވާ

ަށްަބެލުމުންައެނެގންައޮންނަކަން.ޕޯޓައޮޑިޓްަރިައެފަރާތަށްަފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން

މީރާއިންަޓެކްސްަދައްާކަވަނަަމާއްދާގެަ)ހ(ަގައ39ަަިކްސްަނެގުމާބެހޭައިދާރީަޤާނޫނު(ަގެަ)ޓ2010/3ަެޤާނޫނުަނަންބަރުަ)ރ(ަ

ަނުކުތާ ަފާހަގަކުރެވުނު ައެކަމުގައި ަހިންގުމަށްފަހު، ަތަޙްޤީޤެއް ަނުވަތަ ައޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ަލިޔެކިޔުންތައް ަހިސާބުތަކާއި ތަކުގެަފަރާތެއްގެ

ަކަނޑައެޅިދާނެކަން ަމީރާއަށް ަޢަދަދު ަޓެކުހުގެ ަދައްކަންޖެހޭ ަމުއްދަތުގައި ައެ ަފަރާތުން ަބިނާކޮށް،ައެ ަބެލުުމްނަަމައްޗަށް އެމާއްދާގެަނައްސަށް

ައޮންނާތީ ައޮޑިޓްަ، އެނގެން ައަދަދަކީ ނޑައަޅާފައިވާ ަކަ ަމީރާއިްނ ަދައްކަންޖެހޭކަމަށް ަގޮތުގައި ަޖީ.އެސް.ޓީގެ ަފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
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ަމާ ައެ ަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ަުފރިހަމައަށް ަމައްޗަށް ަކަންކަމުގެ ަފާހަގަކުރެވިފައިވާ ަމީރާއަށް ަމަތިންަމަރުޙަލާގައި ަގޮތުގެ ައެއްގޮތްވާ އްދާއާ

ަކަނޑައަޅާފައިވާައަދަދެއްކަން.

ަ ަފަރާތަށް ައިސްތިއުނާފުކުރާ 30ަަ)ބ(ަމީރާއިން 2019ަަމޭ ަސެކްޝަން ަރިޕޯޓުގެ ައޮޑިޓް ަޖީ.އެސް.ޓީ ަފޮނުވާފައިވާ ގައ6ަަިގައި

ަޖީ.އެސް ައެފަރާތުން ަމަރުޙަލާަގއި ައޮޑިޓް ަނަޒަރުކުުރމުން، ަޖަދުވަލުތަކަށް ަމީާރއިންަހިމަނާފައިވާ ަދައްކަންޖެހޭކަމަްށ ަގޮތުގައި .ޓީގެ

ަތަފްސީލާއި ަގޮތުގެ ަހިސާބުކޮށްފައިވާ ައަދަދު ަތަފްީސލުކޮށްަަ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ަވަރަށް ަސަބަބު ަނިންމާފައިވާ ަހިސާބުކުރުމަށް އެފަދައިން

ައިއު ަހުށަހަޅާފައިވާ ަމީރާއަށް ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ައެނގޭކަމާއި، ަީމރާއިންަބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ަގުޅިގެން ައެންގުމާއި ތިރާޒުކުރާކަމުގެ

ަ ަރިޕޯޓުގެ ަގޮތުެގ ަިނމުނު ަމައްސަލަ ައިއުތިރާޒުކުރި ަފޮނުވާފައިވާ ައޮޑިޓ3ަަްއެފަރާތަށް ަކޮށްފައިވާ ަމީރާއިން ަބެލުުމން، ަނަންބަރަށް ވަނަ

ަަކސްޓަމަރު ަމުދަލާއި، ަވިޔަފާރީގެ ަކޮށްގެންނާއި، ަކައުންްޓ ަކޭޝް ަގެންގޮސްފައިވަނީ ަިހސާބުެގަކުރިއަށް ަވިޔަފާރިކުރާ ަނިސްބަތާއި، ންގެ

ައޮަ ަބައްދަލުވުންތަކާއި، ަބޭއްވުނު ައެކު ަފަރާތާއި ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަމަރުޙަލާގައި ައޮޑިޓް ަިނސްބަތާއި ަގަނެފައިވާ ަމުދާ ޑިޓަށްަވާދަވެރިކަމާއި،

ަބިނާކޮށް ަމައްޗަށް ަމަޢުލޫމާތުތަކުެގ ައެނޫންވެްސ ަތެ، ލިބިފައިވާ ަމުއްދަތެއްގެ ައަހަރުެގ ަދެ ަވިޔަފާރިއަކަށް ައެފަދަ ލިބޭނެކަމަްށަރޭގަިއ

ައަންދާޒާކުރެވޭައާމްދަނީއަށްަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަން.

ނޑައަޅާފަ ަކަ ަދެއްކުމަށް ަގޮތުގައި ަޖީ.އެސް.ޓީގެ ަފަރާތުން ަިއސްތިއުނާފުކުރާ ަމަރުޙަލާގައި ަޮއޑިޓް ަމީރާއިން ައަދަދުަ)ޅ( އިވާ

ައަންގާ ަދެއްކުމަށް ަމީރާއަށް ަލިޔެކިޔުންތަކަށްަފަވަނީ ަފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަމަޢުލޫމާތުތަާކއި، ލިބިފައިވާ

ަފަރާތު ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަނޫންކަމަށް ައަދަދެއް ަސައްޙަ ައަދަދަކީ ަަކނޑައަޅާަފއިވާ ަމީރާއިން ައޮންނައިރު، ައެނގެން ންަބެލުމަށްފަހުގައިކަން

ަސާބިތުކޮށްދި، ދެކޭކަމުގައިވާނަމަ ައެފަރާތުއެކަން ަނުމަކީ ަގަވާއިދުގެ ައިދާރީ ަނެގުމާބެހޭ ަޓެކްސް ަޒިންމާއެއްކަން ަމާއްދާއަށ38ަަްގެ ވަނަ

ަލިޔެކިޔުމެއްަ ައެއްވެސް ަސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ަނިްނމުމެއްކަން ަނޫން ަަރނގަޅު ަނިްނމުމަކީ ަނިްނމި ައޮތްނަމަވެސް،ަމީރާއިން ައެނގެން ަބެލުމުން

ައިސްތިއުނާފުަމަރުޙަލާަގއިައެފަރާތުންަހުށަހަޅާފައިވާައިސްތިއުނާފުަފޯމާއެކުަހިމަނާފައިނުވާަކން.ައޮޑިޓްަމަރުޙަލާ،ައިއުތިރާޒުަމަރުޙަލާައަދި

ަމީރާއިްނަ ަގޮތް ަދިޔަ ައޮޑިޓްކުރިޔަށް ަމަރުޙަލާގައި ަފޯމުގައި،ައޮޑިޓް ައިސްތިއުނާފު ަހުށަހަޅާފައިވާ ަފަރާތުން )ކ(ައިސްތިއުނާފުކުރާ

ަ ައޮޅުންފިލުވައިދީފައި ައިުރޝާދާައެފަރާތަށް ަމުވަްއޒަފުންގެ ަމީރާެގ ަސީާދ ަދިޔައީ ަތައްޔާރުކުރަމުން ަބަޔާންތައް ައެފަރާތުން ނުވާކަމަށާއި،

ަހުރިކަްނވެ ަމައްސަލައެއް ަސްޓޭޓްމަންޓުގައި ައައުޓްޕުޓް ައިންޕުޓް ަައދި ަހަދާފައިވާކަން ަމަކަރު ަހެދުމުގައި ަބަޔާން ަކަމަށާއި، ްސައެއްގޮތަށް

މަށްައެފަރާތުންަފާހަގަކޮށްފައިަވީނަމަވެސް،ައޮޑިޓްަކުރެވުުނަމުއްދަތާއިަގުޅިގެްނަމީރާއަށްަފާހަގަކުރެވިފައިާވައޮޑިޓަރުންަފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަ

 .ކަންކަންަމީރާއިްނައެފަރާތާއިަހިއްސާކޮށްފައިވާކަންައޮޑިޓްަރިޕޯޓަށްަބެލުމުންައެނެގންައޮންނަކަން
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ަރައުޔުަމެންބަރުންގެަ

ަ ައިސްތިއުނާފުކުރަމުން ަމައްސަލަ ައިަމި ަޖުނައިދު ަފަރާތްަބްރާހިމް ަނުކުތާތަކަށާއި،ަަ()އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފާހަގަކޮށްފައިވާ ަފަރާތުން ގެ

ަމައްސަލަަ ަވާހަކަތަކަށާއި، ަދައްކާފައިވާ ަފަރާތުން ަގެ ަ)މީރާ( ައޮތޯރިޓީ ަރެވެނިއު ައިންލަންޑް ަމޯލްޑިވްސް ަވާހަކަތަކަށާއި، އާަދައްކާފައިވާ

ަކިޔުންތަކަށްަޝަރުޢީައަދިަޤާނޫނީަނަޒަރަކުންަބަލާއިރު،ައަންނަނިވިަކަންކަންަފާހަގަކުރެވެއެވެ.ގުޅިގެންަދެފަރާތުންަހުށަހަޅާފައިވާަލިޔެަ

ަ ަަ:1ޕެރެގްރާފް ަނަންބަރު 2010/3ަަޤާނޫނު ަގެ ަޤާނޫނު( ައިދާރީ ަނެގުމާބެޭހ ަޓެކްްސ3ަަ)ޓެކްސް ަގައި ަ)ނ( ަމާއްދާގެ ވަނަ

ަބެުލމަށާއި ަގޮތުގެމަތިންތޯ ައެއްގޮތްވާ ަގަވާއިދާ ަޤާނޫނާއި ަިހސާބުކުރަނީ ަދައްކަންޖެހޭވަުރ ަޓެކްސް ަފަރާތްތަކަކުން ަހުރިހާ ަދައްކަންޖެހޭ

ައެހެނި ަނުވަތަ ަފީ ަޓެކްސް، ަކަމުގައިަދައްކަންޖެހޭ ަމަޤްސަދެއް ަމީރާގެ ަބެލުމަކީ ަދައްކާތޯ ަހަމައަށް ަދުވަހަށް ަދައްކަންެޖހޭ ަފައިސާ ހެން

ަ ަނަންބަރު ަޤާނޫނު ަހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ަޖީ.އެސް.ޓީ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ައެގޮތުން، )ުމދަލާއ2011/10ަަިބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ައާއި ަޤާނޫނު( ަނެގުމުގެ ަޓެކްސް ައަގުން ަަޚިދުމަތުގެ ަަނންބަރު ަނެގުމުެގR-43ަަ/2011ގަވާއިދު ަޓެކްސް ައަގުން ަޚިދުމަތުގެ )މުދަލާއި

ަ ަބެލުމަށް ަމަތިންތޯ ަގޮތުގެ ައެއްގޮތްވާ ަގަވާއިދު(ައާ ަނަންބަރު ަޤާނޫނު(2010/3ަޤާނޫނު ައިދާރީ ަނެގުމާބެހޭ ަމާއްދާގ30ަަެަ)ޓެކްސް ވަނަ

ަ 14ަަދަށުން، 2018ަައޮގަސްޓު ަނަންބަުރ ަމީރާެގ ަނޯޓިސAUDN-GGST/SMI/2018/05ަަް/1001693ގަިއ އޮޑިޓް

އޮޑިޓްަނޯޓިްސAUDN-GGST/MDI/2019/01ަަ/1001693ގައިަމީރާގެަނަްނބަރ2019ަަުފެބުރުވަރ04ަަީފޮނުވާފައިވާކަމާއިައަދިަ

ށްަގެަިނޔަލ2018ަަޑިެސންބަރ31ަަުއިްނ2017ަަޖަނަވަރ01ަަީފޮނުވާފައިވާކަންައެނގެންައޮވެއެވެ.ަޮއޑިޓްަކުރެވުުނަމުއްދަތުަަކަމށްވާަ

ަމަދުކަމަށް ައަދަދުތައް ަިހމަނާފައިވާ ަގޮތުގައި ައާމްދަނީގެ ަބަޔާނުގައި ަޖީ.އެސް.ޓީ ަހުށަހަޅާފައިވާ ަމީރާއަށް ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ

ަކަމަ ަބެލުމުްނަފާހަގަކުރެވިފައިވާ ައެހެނިހެްނަލިޔެކިޔުންތަކަށް ަހިސާބުތަކާއި ަފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަމީރާއަށް ަފަރާތުން ައޮޑިޓްައިސްތިއުނާފުކުރާ ްށ

ަނަންބަރުަ ަބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ަގަވާއިދު ަނެގުމުެގަގަވާއިދު(ަގR-43ަަެ/2011ރިޕޯޓުގައި ަޓެކްސް ައަގުން ަޚިދުމަތުގެ ވަަނ92ަަ)މުދަލާއި

ަ ަދައްކައިދިނުމުގެ ައަދަދެއްކަން ަސައްަޙ ައަދަދަކީ ަޓެކުހުގެ ަދައްކަންޖެހޭ ަފަރާތްތަކުން ަރަިޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަގައި ަ)ހ( ބޭނުމަްށަމާއްދާގެ

މިަާމއްދާގެަ”ައެމާއްދާގައިަަބަޔާންކޮށްފައިވާަލިޔެކިޔުންތައްައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުންަބަލަހައްޓަންވާނެކަމާއި،ައަދިައެަމާއްދާގެަ)ނ(ަގައި

ަރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަބަލަހައްޓަންވާނީ، ަލިޔެކިުޔންތައް ަގުޅުންހުރި ައެއާ ަރަސީދުތަކާއި ަބަލަހައްޓަންޖެހޭ ަވައިދިންަފަރާތުަދަށުން ަފޯރު ން

ހިނދެއްގައިަފަސޭހަަކމާއެކުައެަކންކަންަަމުދަލަކާަނުވަތަަޚިދުމަތަކާަގުޭޅަފައިސާަލިބުުނަދުވަހާއިަލިބުުނަޮގތްަމީރާއިންަބަލަްނަބޭނުންވެއްޖެަ

ަގޮތަކަށެވެަ ައިސްތިއުނާފުބެލޭނެފަދަ ަލިޔުންތަކަކީ ަމާއްދާގައިވާ ަބުނެވިދިޔަ ަބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ަމިފަދައިން ަބެލެހެއްޓުންަ." ަފަރާތުން ކުރާ

 ލާޒިމްަލިޔުންތަކެއްކަންަެއނގެއެވެ.
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ވަަނަމާއްދާގައިަޓެކްސްދައްކާަފަރާތުގ26ަަެ)ޓެކްސްަނެގުމާބެޭހަިއދާރީަޤާނޫނު(ަގ2010/3ަަެޤާނޫނުަނަންބަރުަ:1ަޕެރެގްރާފްަ

މާއްދާގެަ)ހ(ަގައިަޓެކްސްަޤާނޫނެއްގައި،ައެަޤާނޫނުެގަވަނ27ަަަޒިންމާތައްަބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ަޓެކްސްަނެގުމާބެހޭައިދާރީަޤާޫނނުގެަ

ަބަޔާންެވގެންވާަ ަުގޅޭގޮތުން ަހިސާބުތަކާ ަމާީލ ަލިޔެކިޔުންތަކާިއ ަބަލަހައްޓަްނޖެހޭ ަފަރާތަކުން ަާލޒިމްކުާރ ަދެއްކުން ަޓެކްސް ދަށުން

ަމުއްދަތުތަކެއް ަނުވަތަ ަމުއްދަތެއްގެ ަނެގޭ ަޓެކްްސ ައެފަރާތުގެ ައިތުރުން، ަހޯދައިައިލްތިޒާމްތަކުގެ ަމަޢުލޫމާތު ަގުޭޅ ަކަންަކމާ ައަންނަނިވި ގެ

ަެގންެވއެވެ.ބެލުމަށްަމީރާއިންަބޭނުންވެްއޖެނަަމ،ައެކަމަށްަފުދޭނެަލިޔެކިޔުންތަާކއިަމާލީަިހސާބުތައްަބެލެހެއްޓުންައެފަރާތުގެަމައްޗަށްަލާޒިމްވެ

ަނުވަތަައާމްދަނީގެަުޖމްލަައަދަދު؛ަަ(ަޓެކްސްަދައްކާަފަރާތުގެަޓެކްސްަނެގޭަމުއްދަތެއްގެ،ަޓެކްސްަނެގޭަފައިދާގ1ެ)

ަ(ަޓެކްސްަދައްކާަފަރާތުގެަޓެކްސްަނެގޭަފައިދާަނުވަތަައާމްދަނީަހިސާބުކުރުމުގައިައުނިކޮށްފައިވާަޚަރަދުތައް؛2ަ)

ަ(ަމިަޤާނޫނުގެަދަށުންަހަދާަގަވާއިދުގައިަކަނޑަައޅާައިތުރުަމަުޢލޫމާތު؛3)

ަފަ ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަހިނދު ަކަމެމިފަދައިންކަމަށްވީ ަލާިޒުމ ަބެލެހެއްޓުމަީކ ަމަޢުލޫމާތު ަމިންވަރަށް ަޤާނޫނުގަިއވާ އްކަްނަރާތުން

ައެނގެއެވެ.

ަ 3ަޕެރެގްރާފް ަފޯމިއުލާއެއްގެަ: ަދީފައިވާ ަމިރާއިން ަގެންދަނީ ަތައްޔާރުކުރަމުން ަބަޔާން ަޖީ.އެސް.ޓީ ަފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

ައެންޓަރކޮށްަ ަބަރާބަރަށް ަބިލްތައް ަތަކެތީގެ ަގަންނަ ައިތުރުން ަމީގެ ަައދި ަސޭްލސް، ަމެނުއަލް ައާއި ަސޭލްސް ަސިސްޓަމް މަތިންކަމަށާއި

ަމިކަން ަޓެކުހުގައިވެްސަބަލަހައްޓާފައިވާނެކަމަށާއި، ައައުޓްޕުޓް ައަދި ަޓެކްސް ައިންޕުޓް ަހިްއސާކޮށްފައިކަމާއި، ައޮޑިޓަރުންނާ ަމީރާގެ ކަން

ަބުނެފައިވެއެވެ.ަ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަަމށް ަމަރުހަލާގައި ަޮއޑިޓް ަމައްސަލައެްއަހުރިކަމަށް ަނަންބަރު -IBDމީރާގެ

CN/GST/2018/487ަިައޮޑ ަރިޕޯޓުޖީ.އެސް.ޓީ ަޓް ަސެކްޝަން ަބަޔާނުގަިއ4ަަގެ ަތެރޭގައަޖީ.އެސް.ޓީ ަފާހަގަކުރެވުުނަކަންތައްތަކުގެ ގެ

ަގޮތުގައިހިމަނާަ ަޓެކުހުެގ ައިންޕުޓް ައަދި ަސްޓޭޓްމަންޓާއި ަދައްކުވައިދޭ ަތަފްޞީލު ައަދަދުގެ ަހިމަނާފައިާވ ަގޮތުގައި ަޓެކުހުގެ ފައިވާައައުޓްޕުޓް

ަސްޓޭޓް ަދައްކުވައިދޭ ަތަފްޞީލު ަޓެކްްސައަދަދުގެ ަޞައްޙަ ައަދަދުތަކާގުޅޭ ައުނިކުރާ ަގޮތުގައި ަޓެކުހުގެ ައިންޕުޓް ަތައްޔާރުކުރުމަށާއި، މަންޓް

ައިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ ަބެލެހެއްޓުމަށް ަވަކިްނ ަމުއްދަތަކަށްވެސް ަޓެކްްސ ަކޮންެމ ައިންވޮއިސްތައް ައެވެ. 21ަައަދި ގަިއ2019ަަޭމ

ަބައްދަލު ަފަރާތާއެކު ަބާއްވާއިސްތިއުނާފުކުރާ ަ، ފައިވާކަމާއިވުމެއް ަބައްދަލުވުމުގައިވެސް ަމީރާއިއެ ައެއްވެްސަަންއޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އޮވެއެވެ.ަިއސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުންަައެނގެންަައޮޑިްޓަރިޕޯޓުންަކަމަށްވާކަމަކަށްަބަދަލުއަންނާނެފަދަަލިޔެކިޔުމެއްައެފަރާތުްނަފޯރުކޮށްދީފައިނުަ

ަބަލަހައްޓާފައިނުވާކަ ަލިޔެކިޔުންތައް ަމިންވަރަށް ަލާޒިމްކޮށްފައިވާ ަބެލެހެއްޓުން ަމައްޗަށް ައެފަރާތުގެ ަތަކުން ަގަވާއިދު ްނަޤާނޫނުތަކާއި
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ަ ަފޮނުވާފައިވާ ަމީރާއިން ަފަރާތަށް ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަނަންބަރު ަރިޕޯޓުޖީ.އެސIBD-CN/GST/2018/487ަްމީރާގެ ައޮޑިޓް ގައިަ.ޓީ

ައެނގެއެވެ.ަ ަބެލެމުން ަލިޔެކިޔުންތަކަށް ައަންގާފައިވާ ަޤާނޫނުގެަަރަނގަޅުކުރުމަށް ައިދާރީ ަނެުގމާބެހޭ ަ)ހ(27ަަޓެކްސް ަމާއްދާގެ ގަިއަވަނަ

މަޢުލޫމާތުަހޯދައިަބެލުމަްށަަގުޅޭަކާބަލަހައްޓަންޖެހޭަލިޔެކިޔުންތަކާއިަމާލީަހިސާބުތަަޤާނޫނުގެަދަށުންަޓެކްސްަދެއްކުންަލާޒިމްކުރާަފަރާތަކުން

ަބޭނުންވެްއޖަނަަމ، ަލިޔެކިޔުންތަަމީރާއިން ަފުދޭނެ ައަދިއެަކމަށް ަހިނދު، ަާލޒިމުވެގެންީވ ަމައްޗަށް ައެފަރާތުގެ ަބެެލހެއްޓުން ގަާވއިދުަައް

ަ R-43ަަ/2011ނަންބަރު ަގެ ަގަވާއިދު( ަނެގުމުެގ ަޓެކްސް ައަގުްނ ަޚިދުމަތުެގ ަގައ92ަި)މުދަލާއި ަ)ހ( ަމާއްދާގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާަަަވނަ

ައެނގެއެވެ.ަަލިޔެކިޔުންތައްައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުންަބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން

ަ 4ަޕެރެގްރާފް ަހިއްސާކޮށްފައިަ: ަފަރާތާ ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަތަފްޞީލު ައަާސސްތަކުގެ ަބިނާކޮށްފައިވާ ައޮޑިޓް ަމަރުހަލާގައި އޮޑިޓް

ަމަ ަގޮތެއްގެ ަލަފާކުރެވޭ ަމީރާއަށް ަރިޕޯޓްަނުވާކަމާށާއި، ައޮޑިޓް ަބަލާ ަމަންފާތަކަށް ަލިބޭ ަވިޔަފާރިން ަފިހާރަތަކުގެ ަރީޓެއިލް ތިްނ

ަގޮތުގައިަ% ަފައިދާގެ ަމުދަލުގެ ަވިއްކާފައިވާ ަފަރާތުނ25ަަްނިންމާފައިވާކަމަށާއި،ައަދި ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަހިމަނާފައިނުވާނެކަމަށް އިންސައްތަ

ަފަރާތަ ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަނަމަވެސް، ަބުނެފައިވެއެވެ. 30ަަށް ަފޮނުވާފައިވ2019ަާމޭ ަަ ގައި ަނަންބަރު -IBDމީރާގެ

CN/GST/2018/487ަަ ަސެކްަޝން ަރިޕޯޓުގެ ައޮޑިޓް ަގޮތާއ6ަިޖީ.އެސް.ޓީ ނޑައަޅާފައިވާ ަކަ ައަދަދު ަމީރާއިްނ ަޖަދުވަލުތަކުގައި ަ،ގެ

ަހިމަނާފައިވެ ަތަފްސީުލ ަސަބަބުތަކުގެ ަނިންމާފައިވާ ައެގޮތުން،އެފަދައިން ަޓެކްްސައުނިކޮްށފައިވާަައެވެ. ައިންޕުޓް ަފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

ންައޮޑިޓްަޅާފައިވާކައެފަރާތުންަފޯރުކޮށްދީފައިވާަސިސްޓަްމަރިޕޯޓްތަކަށްަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިަފައިދާގެައިންސަންތަަކަނޑައަަަށާއި،ބިލްތަކަ

ައަދި ައޮވެއެވެ. ައެނގެން ަކުރުމަށްަރިޕޯޓުން ަގިންތި ަޓެކްސް ައިސްތިއުާނފުކުރާަައިންޕުޓް ަކަނޑައަޅާފައިވާނީ ައިންސައްތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ަ ަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަން ަބިލްތަކަށް ައުނިކޮށްފައިވާ ަޓެކްސް ައިންޕުޓް ަފަރާތުގެ ަރިޕޯޓުގެ ައެ ައެނގ4ަަެޖަދުވަލު ަބެލުމުްނ ައެވެ.އަށް

ަިހސާބުކޮށްފައިވާަހަމައެހެންމެ، ައާމްދަނީ ަލިބުުނ ަވިއްކައިގެން ައިންސައްަތަމުާދ ަފައިދާގެ ަހިމަނާފައިވަކަމާއި، ަވަކިވަކިން ަތަފްޞީލު ގޮތުގެ

ަރިޢާޔަ ައަގަށް ަވިއްކާ ައަގާިއ ަގަންަނ ަމުދާ ަފަރާތުން ަޓެކްސްދައްކާ ަސެްކޝަންަކަނޑައަޅާފައިވަީނ ަރިޕޯޓުގެ ައޮޑިުޓ ތްކުރުމަށްފަހުގައިކަން

ަބިނާކޮށްފަ ައޮޑިޓް ަމަރުހަލާގައި ައޮޑިޓު ައެނގޭތީ، ަބެލުމުން ަފަރާތާަތަކަށް ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަވަނީ ަމީރާއިން ަތަފްޞީލު ައަސާސްތަކުގެ އިވާ

ަހިއްސާކޮށްފައިކަންައެނގެއެވެ.

ަ ަ:5ަޕެރެގްރާފް ަފަރާތަށް 30ަައިސްތިއުނާފުކުރާ ަައިގ2019ަަމޭ ަނަންބަރު ޖީ.އެސް.ޓIBD-CN/GST/2018/487ަަީމީރާގެ

ަރިޕޯޓު ަެއަރިޕޯޓުގެައޮޑިޓް ަަފޮނުވާފައިވާކަމާއި، ަގޮތުގަިއަދައްކަންޖެޭހކަމަށ6ަަްސެކްޝަން ަޖީ.އެސް.ޓީގެ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަގއި

އަދިައެފަދައިންަިނންމާފައިވާަސަބަބުަވެްސަބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތުގެަަ،މީރާއިންައަދަދުަކަނޑަެއޅިގޮތުގެަތަފްސީލާއި
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ަކަ ަކޭޝް ަގެންގޮސްފައިވަީނ ަކުރިއަށް ަކޮށްގެންކައޮޑިޓް ަވިޔަފާރިކުރާައުންްޓ ަިނސްބަތާއި، ަކަސްޓަމަރުންެގ ަމުދަލާއި، ަވިޔަފާރީގެ ާމއި،

ންތަކުންަހިސާބުގެަވާދަވެރިކަމާއި،ަމުދާަގަނެފައިވާަނިސްބަތާއި،ައަދިައޮިޑޓްަމަރުޙަލާގައިައިސްތިއުނާފުކުރާަފަރާތާއެކުަބޭއްވުނުަބައްދަލުވު

ދެައަހަރުގެަމުއްދަތެއްގެަތެރޭގައިައެފަދަަވިޔަފާރިއަކަށްަލިބޭނެކަމަށްައަންދާޒާކުރެވޭަ، މައްޗަށްަބިނާކޮށްއޮޑިޓަށްަލިބިފައިވާަމަޢުލޫމާތުތަކުގެަ

ަ ަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިކަން ަނަންބަރުައާމްދަނީއަށް OA/2019/33 (09ަަ-220 މީރާގެ ަ"2019ނޮވެމްބަރު ަރިވިއު( ައޮބްޖެކްޝަްނ

ަަހިމަނާފައިވެއެވެ.ަަރިޕޯޓް"

ަ 6ަޕެރެގްރާފް ަތަޙްޤީޤެއްަ: ަނުވަަތ ައޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ަލިޔެކިޔުންތައް ަހިސާބުތަކާއި ަފަރާތެއްގެ ަދައްކާ ަޓެކްސް މީރާއިން

ައަދަދު ަޓެކުހުގެ ަދައްކަންޖެހޭ ަމުއްދަތުގާ ައެ ަފަރާތުން ައެ ަބިނާކޮށް، ަމައްޗަށް ަނުކުތާތަކުގެ ަފާހަގަކުރެވުނު ައެކަމުގާ ަހިންގުމަށްފަހު،

ަބާ ަ، ރުކަނޑައެުޅމުގެ ަނަންބަރު 2010/3ަަޤާނޫނު ަޤާނޫނު(ަގެ ައިދާރީ ަނެުގާމބެހޭ ަީމރާއަށ39ަަް)ޓެކްސް ަދަށުން ަ)ހ(ަގެ ަމާއްދާގެ ވަނަ

)ޓެކްސްަނެގުމާބެޭހR-45ަަ/2013މީރާއިންައަދަދެއްަކަނޑައެޅުމުގައިަރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެަކަންތައްތައްަގަވާއިދުަނަންބަރުަމާއި،ަަދީފައިވާކަ

ަ ަގެ ަގަވާއިދު( ަބުނެދީފައ23ަަިއިދާރީ ަގައި ަ)ހ( ަމާއްދާގެ ނޑައަޅަފައިވަީނަަވަނަ ަކަ ައަގު ަމައްަސލައިގައި ަމި ަމީރާއިން ވީނަމަވެސް،

(ަ ަމަރކްއަޕް ަރިޢާޔަތްކޮށް، ަލިޔެކިޔުންތަކަށް ަފޯރުކޮށްދިން ަމީރާއަށް ަފަރާތުން ައިންސައްތައިސްތިއުނާފުކުރާ ަހިސާބުުކރުމަށްަފައިދާގެ )

ަފަހުގައެވެ.

އޮބެޖެކްޝަންަރިވިއުަރިޕޯޓްަތައްޔާރުކޮށްފައިވާަ"ައޮބްޖެކްޝަން"ައާއިައޮޑިޓުގެަނިންމުްނަނިންިމައިންޑިވިޖުއަްލަ:7ަޕެރެގްރާފްަ

ަ ަމީރާގެ ައަކީ 2ަަބިޒްނަސް ަބުނެފައެވެ.ަމަކަޕާރޓްމަންޓްޑި)ދެއެއް( ަވަނީ ަފަރާތުން ައިސްތިއުނާފުކުރާ ަކަމަށް ަމަސްލަހަތުފުށުއަރާނެ ށްވާތީ

ަ ަނަންބަރު ަޤާނޫނ2010/3ަުޤާނޫނު ަޓެކްްސަނެގުމާބެޭހައިދާރީ ަތެރޭގައި،ަޓެކްސްއާބެހޭގައި ަމަޤްސަދުތަކުގެ ނޑު ަމައިގަ ޤާނޫނުތަްއަަމީރާގެ

ަހިންުގމާ ަސިޔާސަތުތައް ައާބެޭހ ަޓެކްސް ަތަންފީޒުކުރުމާއި ަނަގާައި، ަދައުލަތަށް ަގޮތުން ަަމަސއްކަތްަ ޤާނޫނީ ަނެގުމުެގ ަޓެކްްސ އެންމެހައި

ފަރާތްތަކަކުންަޓެކްސްަދައްކަންޖެހޭަވަރުަިހސާބުކުރަނީަޤާނޫނާއިަޤަވާޢިދާައެއްގޮތްވާަަސްަދައްކަންޖެހޭަހުރިހާޓެކް، އިހިންގައިަބެލެހެއްޓުމާ

ަބެލުމާއި ަތޯ ަމަތިން ަބަަގޮތުގެ ަދައްކާތޯ ަހަމައަށް ަދުވަހަށް ަދައްކަންޖެހޭ ަފައިސާ ައެހެނިހެން ަނުވަތަ ަޓެކްސް،ަފީ ަލަންވާނެކަމަށްަދައްކަންޖެހޭ

ަ ަމި 3ަަޤާނޫނުގެ ަ)ށ(ަވނަ ަ)ހ( ަބަޔާންައަދިަމާއްދާގެ ަގައި ަީމރާކޮށްފައިވާ)ނ( ަޤާނޫނުްނ ައިދާރީ ަބެހޭ ަނެގުމާއި ަޓެކްސް ައަށްކަމާއި،

ަލިބިގެންވާކަމާއި،ަިމގޮތުްނަަފަރާތްތައްައޮޑިޓްކުރުމާއިަތަޙްޤީޤުކުރުމުގެަބާރުކާަޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،ަޓެކްސްދައްަމަތިކޮށްފައިވާަމަޤްސަދުތައް

ަ ަމި ަ)ހ(ަގައި،ަވ30ަަޤާނޫނުގެ ަމާއްދާގެ ަކޮމިޝަނަރަޖެނެރަލް"ނަ ަފަރާތަށް ަދައްކާ ަގޮތުގެމަތިން،ަޓެކްސް ައެއްޮގތްވާ ަމާއްދާއާ އޮފްަަމި

ަބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނޑައެޅި ަކަ ަެއންގުމުގަިއ ައެ ައެންުގމަކުން، ައަންގާ ައަހަރުތަކެއްގައި،ަަޓެކްސޭޝަން ަނުވަަތ ަައހަރެއްގައި ޓެކްސް
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ދައްކަްނޖެޭހަައެފަރާތުންަހިސާބުކޮށްފައިވަނީަޓެކްްސަޤާނޫނުތަކާައެއްގޮތަށްކަންަޔަޤީންކުރުމަށާއިަޓެކްސްެގަޢަދަދުއެފަރާތަކުންަދައްކަންޖެހޭަ

ަލިޔެކިއުންތައް ަހިސާބުތަކާއި ަބޭނުންވާ ަކަނޑަެއޅުމަށް ަމިންވަރު ައެންގިދާނެއެަޓެކްސްގެ ައެފަރާތަށް ަމީރާއިން ަމިފަދައިންަބަލާކަން ވެ."

ަަބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ައަދި ަޤާނޫނުގެ ައިދާރީ ަނެގުމާބެހޭ ަމާއްދާގ42ަަޓެކްސް ަ"ކޮވަނަ ަނުވަތަައި ަޓެކްސޭޝަން ައޮފް މިޝަނަރަޖެނެރަލް

ަނިްނމުމަާކމެދު ަނިންމާ ަފެށިގެންަމީރާއިން ަތާރީޚުން ަނިްނމި ަނިންުމމެއް ައެ ައިއުތިރާޒުކުރާނަމަ ަފަރާތުން ަދައްކާ ަތިރީްސ30ަ)ަޓެކްސް )

ައިއުތިރާޒުކު ަތެރޭގައި، ަމީރާއަށްދުވަހުގެ ައެންުގމެއް ައަދިަުހށަހަޅަންވާނެއެވެަރާކަމުގެ ައޮޑިޓްކުރުމާިއ ަބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ަމިފަދައިން ".

ށްަލިބިދީފައިވާަބާރެއްކަމުން،ައްަނިންމުމަކީަމިަޤާނޫނުންަމީރާއަޓެކްސްދައްކާަފަރާތުންަމީރާގައިައިއުތިރާޒުަކުރުމުންައެައިއުތިރާޒާމެދުަގޮތެ

ައިއުތިރާ ައެއީ ަޤާނޫނުގައަދި ައިއުތިރާޒުޒުކުރުމަށް ަބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމަްސލަހަތުައި ަނިންުމމަކީ ަގޮތެއް ަމީރާއިން ައިއުތިރާޒާމެދު ކަމުން،

ަފުށޫއާރާނެަކަމެއްަނޫނެވެ.ަ
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ަމައްސަލައިގެަނިންމުންަ

އޮބްޖެކްޝަންަ(ަ"2019ނޮވެމްބަރ09ަަު) OA/2019/33-220 މީރާގެަނަންބަރު، ންންަހުރުމުއެގޮތުގެމަތިބުނެވިދިޔަަކަންކަންަދެންފަހެ،ަ

ަނިންމުްނަަރިޕޯޓް"ަރިވިއު ަނިްނމާފައިވާ ަގައި ަރަނގަޅުކަމަށް ަަބލާއިރު ަަހމައިން ަޤާނޫނީ ަޓްރައިބިއުނަލްގެ ަބެިލ ަމައްސަލަ )ތިނެއް(3ަަމި

ަނިންމައިފީމެވެ. ،ައޅައިމެމްބަރުންގެައިއްތިފާޤުންަކަނޑަ

ަނިންމީަމިަމައްސަލަަބަލައިަ

ަ

ަ
ައާމިނަތުަަފރީޝާަަަަަަަަަަަަަަޖަމީލްަهللاަނަސްރުަަަަަަަަަަަަމތުަމިންހަތުަޢިއްޒަތުަފާޠިަަަ

ަޓްރައިބިއުނަލްގެަމެމްބަރުަަަަަޓްރައިބިއުނަލްގެަރައީސްަަްޓރައިބިއުނަލްގެަނައިބުަރައީސްަަަަަަަަަަަަަަަަ
ަ)ރިޔާސަތު(ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
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