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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މައްސަލައާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން 
 

 TAT-CA-W/2019/004       މައްސަލަ ނަންބަރު:

  1000489BPT001 ޓިން:| ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް ވައްިބްނވެސްޓް     މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް ިއންލަންްޑ ރެވެިނއު އޮތޯިރޓީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:    

 2019ޖަނަވަީރ  14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:    
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 ރުން މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކު 
 
 

 ޖަމީލް )މައްަސލަ ބެލި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު(هللا އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރު    މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުެގ ެމމްބަރުން:
 އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންަހތު ޢިއްޒަތު                       
 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު                       
                      

 ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް      މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް:
 

 ލ.ލ.ޕސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް  ، A077977ވާރިޘް،هللا ޢަބްދު  މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:
 ލ.ލ.ޕސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް  ، A229064،އިސްމާޢީލްهللا ފަތުޙު
 

 މޯލްޑިވްްސ އިންލަްނޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ          މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
 
 ސަރވިސް ލީގަލް ، ޕްރިންސިޕަލް ޓެކްސް އޮފިސަރ ، A224817 އިބްރާހިްމ ުމނައްވަރު،ރައްދުވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރީ:  މައްސަލަ

 ސަރވިސް ލީގަލް ، ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ ، A301647 ،ނަޒާޙަތު އަޙުމަދު                          
                                

 1440ޖުމާދަލްއައްވަލް  08         ސަލަ ހުށަހެުޅނު ތާރީޚް:މައް
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 ސަލައިގެ ޚުލާސާ މައް 

-220ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑްމިއީ، 

OA/2018/029 (29  ު2018ނޮވެމްބަރ)  ްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ިމ  2019ޖަނަވަރީ  14އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށ

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލި މައްސަލައެކެވެ.

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  އި އްސަލައިގަ މަ 

އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( އާއި މޯލްޑިވްސް  ލިމިޓެޑް  ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ މި މައްސަލައިގާ 

ކިޔުންތަކުން، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ 

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

( 2018ނޮވެމްބަރު  29) OA/2018/29-220  ފަރާތުން މީރާެގ ނަންބަރުގެ ލިމިޓެޑު ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ފުރަތަމަކަމަކީ:

 ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން. ގައި 2019ަޖނަވަރީ  14ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު"

 ވިތްހޯްލޑިންގ ޓެކްްސ އޮޑިޓް " AR-LBD/WHT/2017/128 މީރާގެ ނަންބަރުގައި  2018ޖަނަވަރީ  10 ދެވަނަކަމަކީ:

އިސްތިއުނާފުކުރާ  "އެެސސްމަންޓް ޓެކްސް އޮފް ނޯޓިސް" NOTA-WHT/LBD/2018/01/1000489 މީރާގެ ަނންބަރުއާއި ރިޕޯޓް" 

 ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަން.

އިތުރަށް  އެފަރާތުންގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި  2018ފެބްރުއަރީ  20 ތިންވަނަކަމަކީ:

ގަިއ  2018ނޮވެމްބަރު  29ވާކަމާއި، މި އިއުތިރާޒާ ުގޅިގެން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ އަދަދު މީރާގައި އިއުތިރާޒު ޮކށްފައި

ިމ  އެގޮުތން،ޕޯޓް" ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، "އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރި OA/2018/29-220މީރާގެ ަނންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްްސ ނެުގމާބެހޭ ޤާނޫތަކާިއ ގަވާިއދު ތަކާ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓާ ގުޅިގެްނ އިތުރަށް ދައްކަންެޖހޭކަމަށް މިރާއިްނ އަދަދު ކަ

 ލުގެންަނންނުޖެހޭކަމަށް ނިންމާފައިވާކަން.މީރާގެ ނިްނމުމަށް ބަދަ ،ގައިވާތީއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމު
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ފޯމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  MIRA906 (MRTGS Remittance Request)މީރާގެ ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަކަމަކީ:

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ޕޯޓަލްގެ "ޕެންޑިންގ ޓަރސްކް" ތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބެލުމުން  MIRA CONNECTހުށަހަޅާފައިވާ 

 ެއނގޭކަން. ކަންނެތްމީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެްއ އެހިނދަށް 

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

 -ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަްލގެ އަޑުއެހުމުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

 2011/5 ނޫނު ނަންބަރުޤާޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:

ބުނެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ނޫންަކމަްށ  6ގެ ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)

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

ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވެރިވުމަށް ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައި)ހ( 

ނިކަްލ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަކނޑަައޅައި މީރާެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ފައިސާއަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ ޓެކް 

( ދައްކާ ފައިސާއެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މި ފައިސާއަކީ ީމރާއިްނ "personal and technical services"ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް )

ށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަމާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް 

 ލިބިފައިވާކަން މީރާއަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައެއް ނުވާހިނދު، ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްްސ ނެުގމަށް މީރާއިްނ ނިންިމ ިނންމުްނ ބިނާވެފައިވަނީ 

 ހިދުމަތްތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް މީރާއަށްށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ"ބަންޔަން ޓްރީ ހޮޓެލްސް އެްނޑް ިރޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ" އިން 

 ވަަނ ސަފުާހގައިވާ އަންނަނިވި އިބާރާތުން ސާފުވާކަން.  3ކުރެވިފައިވާ ހީއެއްގެ މައްޗަށްކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 

"… Hence, it is assumed that BTHR is providing services …" 

)ށ( ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާއިން މީރާއިްނ އެއްވެްސ އިރެއްގައި ވިތުހޯލްޑިންގ 

ޭހކަމަްށ ޓެކުހެއް ނުނަގާކަމާއި، އަދި މީރާއިން ޓެކްްސ ދައްކާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އޮޑިޓްތަކުގައިވެސް މިއީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެ

އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު މީރާގެ އޮޑިޓަރުން ޔަގީންކޮށްދީފައި ގެ ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުއަޅާ ފައިސާއެއް ނޫންކަމާއި، އަދި މިކަން ކަނޑަ

ދައްކަންޖެހޭެނކަމަށް  ވާކަމައި، އަދި ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

ރިޕޯޓުގައިވެސް އަދި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މި ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ޓް އޮޑި
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 2011/5 ނޫުނ ނަންބަރުޤާދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގައިފައިވަީނ ިމ މުާއމަލާތުގެ އަސްލަްށ ެއއްވެސް ރިއާޔަތްކުރުމެއް ނެތިކަމަށްވާތީ މިއީ 

 ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( އާ ހިލާފު ނިންުމމެއްކަން. 6ެގ ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެުގމަށް މީރާއިްނ  )ނ( ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާ ގުޅިގެން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން

ވަނަ  6ެގ ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5 ނަންބަރު  ނޫނުޤާއެފަރާތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ނިންމައިފައިވަނީ 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އަމިއްލަ ގޮތުން ުނވަތަ ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ދޭ ހިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ކަމަށް މީާރއިްނ 4މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މީރާެގ އޮޑިޓް މީރާއިްނ އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި  ސަބަބު ރަނގަުޅ ނޫންަކމަށްދެކޭތީކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެ 

އެހެްނ ކަމުން ިމ މުއާަމލާތްތަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭަކމަށް  ނިންމުން ރަނގަުޅ ނޫންކަމަށް މީރާއިން އިއުތިރާފުވާކަމާއި،

 ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނާ ހިލާފު ނިންމުމެއްަކން. ބަލައި މީރާގެ އޮޑިޓުން ނިންމައިފައިވާ ނިްނމުމަކީ 

މީރާއިްނ ނިްނިމ  ކަމަށް )ރ( ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަނާ ުގޅިގެްނ އެ ފައިސާއިްނ ިވތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭނެ

ސް، އޭެގ ބަދަލުގައި މީާރއިން ނިންމުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް ރަނގަޅު ޫނން ަކމާއި، ނަމަވެ 

( ގަިއ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6ގެ  (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5 ނޫނު ނަންބަރުޤާވަނީ އެއީ 

ެނކަާމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ހިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އެއްކަމަށާއި، އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

 ވަަނ ސަފުހާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ:  4އެ ގޮތުން އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ 

"… the service of handling marketing activities was obtained …, which 

falls into the category of management fee and hence payment made being 

subject to withholding tax.” 

ހުށައަޅައިފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކޮށް  42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު( ގެ ) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު )ބ( 

ނގަުޅ ނޫންަކމަށް ދެކި ެއ ިނންމުން ރަނަގޅު ޫނންކަމަށް ަކނޑައަޅައިދިނުްނ އެދި ކަމަްށވާއިރު، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުްނ ރަ

ްލޑިންގ އިއުތިރާޒުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންުމމުގައި އެ ޮއޑިޓް ނިންުމމަށް ަބދަލެއް ގެނެސް އަދި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އެ ފައިސާއަކުްނ ވިތުހޯ

ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުވާކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ ގާނޫނީ ައސާސް ނުވަތަ ގާނޫނީ ނުކުތާ ބަދަލުކޮށް، މީރާގެ އޮޑިޓް ިނންމުްނ 

ެމ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގަިއ މީރާއިން ބަދަލުކުރުމަީކ އިންާސފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމާއި، މިކަމަީކ އިންސާފު ގާިއމުކުރުމުެގ އެން

ސާސީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުކަމެއްަކމާއި، އެގޮތުްނ "ޕްރިންސިޕްްލސް އޮފް ނެޗުރަލް ަޖސްޓިސް" ގެ އަސާީސ އެއް ސިފަ ަކަމށްވާ، އަ
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 audi“އެހުން ނުވަތަ ހޯދުްނ ) މައްސަލައެއްގައި ގޮތެްއ ނިންުމމުގެ ކުރިްނ ެއ މައްސަލައިގަިއ ަމސްލަހަތު ހިެމނޭ އަނެްއ ފަރާތުގެ ބަހެއް

alteram partem” ުގެ ުއސޫލު މީރާގެ ިނންމުްނ ނިްނމުމުގަިއ ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އެހެނީ، އިސްެވ ބަޔާންުކރެވުނ )

ގެ ާމ މުއާމަލާތްތަކުން، މިއީ "އަމިއްަލ ގޮތުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަްލ ގޮތުްނ ދޭ ހިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އެއްކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އޭ 

ނޑައެޅިއިރު، އެކަްނ މީރާއިްނ ކުރިްނ  ފަހުން މިީއ "ހިންގުމުގެ  ގޮތުްނ ދޭ ހިދުމަތަްށ ދައްކާ ފައިސާ" އެއްކަމަށް މީރާއިްނ ކަ

ިއސްތިއުނާފުކުރާ އަންގައިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ނުކުތާއާ ގުޅިެގން އިއުތިރާުޒކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލަ 

ކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިރާއިން އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިުމނު ގޮތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޓެފަރާތުން 

 ޓުން އަލަށް ތައާރަފުކުރި ގާނޫނީ ނުކުތާތަކަކާ ގުޅިގެންކަން.ރިޕޯ

ނެކަމަށް އޮޑިޓުގައި )ޅ( ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަނާ ގުޅިގެން މީރާއިން މުިޅން އަުއ ވާހަކަތަކެއް ބަޔާންކުރުމާއި ޓެކްސް ނެގޭ

ަވނަ މާއްދާގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ުއސޫލުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި  42ބަޔާންކުރާ ގާނޫނީ އަސާްސ ބަދަލުކުރުމަކީ އިދާރީ ގާނޫނުެގ 

ރަނގަުޅކަމަްށ ބޭނުން ކެނޑިގެންދާނެަކމެއް ކަމަށްވާތީ، ނޯޓިްސ އޮފް އޮބްޖެކްޝަނާ ގުޅިގެން މީރާއަށް ނިްނމޭނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުްނ 

 އޭެގ ނުވަތަ ރަނގަޅުނޫންކަމަްށ ކަމުގައާއި، އޮޑިޓް ިނންމުްނ ރަނގަުޅ ނޫންކަމަްށ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަ 

ވެްސ  ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެ އޮޑިޓް ނިްނމުން ބާތިލުވުމާއި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓުްނ ކަނޑަައޅައިފައިވާ އަދަދު

 ދައްކަންނުޖެހުންކަން.

ރީއެމްބަރސްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހޭނެކަމަްށ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

މައްަސަލއިން  TAT-CA-W/2015/003އަދި  TAT-CA-W/2015/002ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 

ވާކަމަށް ބުެނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ިމނުކުތާއާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ކަނޑައަޅައިފައި

 ކަންތައްތަކަކީ:ފާހަގަކުރެވޭ 

ގުމަްށ ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެ)ހ( 

އެންގުމުގައި މީރާއިްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްކަމަކީ މި ފައިާސ ދައްކައިފައިވާ ސީދާ ޓްރޭޑް ޯޝ ނުވަތަ އެްގޒިބިޝަން އިންތިޒާުމކުާރ 

 underlyingފަރާތަށް ނޫންކަމަށާއި، އެހެން ަނމަވެްސ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެން ދެއްކި ކަމުގައިވިޔަސް، ެއ ކަމުގަިއ ހިމެޭނ "

transaction ްއަކީ ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަްނޖެޭހ މުއާމަލާތެއް ނޫންނަަމ އެ ފައިސާއިން ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސ "

މައްސަލައިގަިއ ނިންމާފައިާވކަމާއި،  TAT-CA-W/2015/002ދައްކަންނުޖެހޭނެކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންަބރު 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްްސ ) 2011/5 ނޫނު ަނންބަރުރީއިމްބަރސްަމންޓްތަކަކީ އޭގެ ފަހަތުގައިވާ މުއާމަލާތަކީ ޤާއެގޮތުން މި ބާވަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްނުވާނަމަ، އަދި އެ ރީއިމްބަރްސމަންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  6ގެ  (ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ނަގާ ފީގެ ބައެއްކަމަށްނުވާނަމަ ެއ ރީއިމްބަރސްމަންޓުން ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެޭހނެަކމަށް ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތުން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން.

 TAT-CA-W/2015/003އަދި  TAT-CA-W/2015/002)ށ( ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 

ނޫނީ ގާމައްސަލަތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ މައްސަލަތަކުގެ ނިްނމުމަކީ މި މަރުަހލާގައި ވާ މައްސަލަތަކަކީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި

 ުޖމްހޫިރއްޔާގެ ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެފާހަގަމިރާއިން ގޮތުން ނިހާއީ ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތް ނިްނމުންތަކެއްކަން 

އަްށ ނަޒަރުކުރުުމން މަތީ މަރުަހލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަީކ ދަށު މަރުހަާލ ކޯޓުތަކުން ެއ  (ރ) މާއްދާގެ ނަވަ  143 ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ަނޒަރުކުރުމުްނ،  ަވނަ މާއްދާ 77ެގ  ނޫނު ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ކަމާިއ، މަލުކުރަްނޖެޭހ ލާިޒމު ނިންމުންތަކެއްކަްނ އެނގޭއަމައްޗަށް 

މުވުމަކީ ދެބަްސނުވެވޭ މަލުކުރުން ލާޒި އަހިނދު، ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް  ދެ ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާހާއެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުެގ އެއްކަމާއި، އަދި ( Legal Rule)އިދާ ގާނޫނީ ގާމިންވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަަނ މާއްދާއަށް ަނޒަރުކުރުމުްނ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިްނމުމަީކ މީރާާއ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކާ މައްސަލައަގަިއ ާޝމިލުާވ  45ގަވާއިދުގެ 

މިހާތަނަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެނގޭކަމާއި، އަދި ިމމައްސަލަތަކީ މަލުކުރަންޖެހޭ ފަހުގެ ނިންުމމެއްކަްނ އައެންމެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ކަމާއި، ިމމައްސަލަތައް ލުކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކެއް ނޫންތިވަތަ ބާ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ނު

( Writ of prohibition)މުރެއް އަމައްސަލަތަކެއް ކަމުގަިއ ވީ ަނމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިްނމި ނިްނމުން ފަސްކުރުމަްށ 

 ނުވާކަން.  ހުށަހަޅަިއފައި މީރާއިންފަދަ މުސްތަނަދެއް  ފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެރެ

ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަްށ މީރާއިްނ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވެ. މިނުކުތާއާ ގުިޅގެްނ އާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެިޅ ނުކުތާއެ TR-2013/B25އަންގައިފައިވަނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަުރ 

 ސައްކަތްކުރުމަށްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ކަންތައްތަކަކީ:ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  6ަދއްކާ ފައިސާއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގްރީން އިމްޕަރޭޓިްވ ފަންޑަށް )ހ( 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެ ނޫންވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ކޮިމޝަނެއް" ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ީބ.ޕީ.ޓީ 4)

ގަިއ ނެރެފައިާވ ޓެކްްސ ރޫިލންގ  2013ވަީރ ޖަނަ 10( ެގ ތަރަަހ ބަޔާންކޮށް މީރާއިްނ 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 6ގާނޫނުގެ 
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ވަަނ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް "ެއ ނޫންވެްސ ފީއެއް ނުވަތަ  4ގެ  TR-2013/B25ނަންބަރު 

ވަތަ ކޮމިޝަނެއްކަމާއި، ެއ ޕެރެގްރާފުގައި ކޮމިޝަނެއް" ގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭނީ ކޮްނމެވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ިހދުމަތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ ފީ ނު

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ: 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  6. ވަޒީފާއަކުްނ ލިބޭ ާއމްދަނީއަކަށް ނުާވ ފީ ނުވަަތ ކޮމިޝަުނން، ޤާނޫނުެގ 4"

 ( ގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންެޖހޭނީ، އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.4ގެ )

 ނުވަތަ؛ ޚިުދމަތަކާ ގުޅިގެން ަކމަށް ވުންއެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ )ހ( 

 )ށ( އެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން ދައްކަނީ:

( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުާރ މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ެއ ފަރާތާ 1)

 އަދި ؛ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ުވންގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް، ދެވޭ 

 ަކމަށް ވުން." ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން( އެ ޚިދުމަތް ދެވުނީ އެފަދަ މުދަލެއް ނުވަތަ 2)

ިޑންގ މިފަދައިން ކަމުން، އެއްވެްސ މުދަލެއް ނުވަަތ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުުޅމެއް ނެިތ ދެވޭ ފައިސާއަކީ ެއ ފައިސާއިން ވިތުހޯލް

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ފީ ނުވަަތ ކޮމިޝަން" ެގ ތެރޭގައި 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަްށ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ 

 ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ޫނންކަން.

ކާ ނުލައި، ވަިކ )ށ( ގްރީން އިމްޕަރޭޓިްވ ފަންޑަށް ދައްކާ ފައިސާއަީކ އެްއވެސް މުދަލެއް ނުވަަތ ހިދުމަތެްއ ހޯދުމަ

( ކަމަށާއި، އެީއ donationމަގުސަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ފައިސާއެއް )

 ސީ.އެސް.އާރ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ނުކުތާއާ ގުޅިެގން އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ ރިޕޯޓުގައި ީމރާއިން

ށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "ބަންޔަން ޓްރީ ގްލޯބަްލ ފައުންޑޭޝަން" ެގ މަސައްކަތްތަކަކީ މާކެޓިންގ ހިދުމަތްތަކެއް ކަމަްށ މީރާއިްނ ދެޭކކަމަ

 ނަމަވެސް، އެއީ މާކެޓިންގ ހިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުާނ ބުނުން ފިޔަވައި، އެ ކަމަށް ދަލާލަތުކޮށްދޭ ނުވަތަ ބާރުދޭ އެއްވެސް 

ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް މީރާއަށް ދެއްކިފައިނުވާތީއާއި، އެ ފައިސާ ލިބޭ "ބަންޔަން ޓްރީ ގްލޯބަލް ފައުންޑޭޝަން" އިން ކުރާ 

މަސައްކަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްނުވާތީ، މި ފައިާސއިން 
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  TR-2013/B25ންގ ޓެކްސް ނެގުމަށް މީރާއިން ިނންމައިފައިވަނީ ެޓކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު ވިތުހޯލްޑި

 އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށްކަން.

އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށް )އަގޯޑާ އާއި އެްކސްޕިޑިއާއަށް( ލިބޭ ކޮމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

އްކަންޖެޭހ ކަމަްށ މީރާއިްނ ނިްނމައިފައިވާ ިނންުމމަކީ އެއްވެސް އަާސސެއް ނެތް ނިްނމުމެއްަކމަށް ބުެނ ހުށަހެިޅ ނުކުާތއެވެ. ޓެކްސް ދަ

ިއ ސައްކަތްކުރުމަށްކަމުގަކަންތައްތަކަކީ:މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.

 އެކި  ފަހަރު އެކި  )ހ( އަގޯޑާ އާއި އެކްސްިޕޑިއާއަށް ލިބޭ ކޮމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ނެުގމަށް މީރާއިްނ ގެންގުެޅނީ

ގޮތަށް ބަލާއިުރ އެނގެްނ އުސޫލުކަމަށް މީރާއިްނ ނެރެފައިވާ ރޫލިންތަކާއި، ިމ ކަމުގަިއ ޓެްކސް އޮޑިޓްތަކުގައި ައމަލުކުރަމުްނ އަިއސްފައިވާ 

 އޮންނަކަމާއި، މިގޮތުން، އަގޯާޑ އާއި އެކްސްީޕޑިއާ ފަދަ އޮންލަިއން ޓްރެވެލް ޭއޖެންޓުންނަށް ލިޭބ ކޮމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

ނުނެގުންަކމާއި،  ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަނުން ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސް 2017 ަޖނަވަރީ 1ނެގުމުގައި މީރާއިން ެގންގުޅޭ ޕްރެކްޓިސްއަކީ 

ޑިެސންބަުރ  1ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޝަނުން ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ނެުގމަށްފަހު،  2017ނޮވެންބަރު  30އިން  2017ޖަނަވަރީ  1އަދި 

 ގެ އިން ފެށިގެްނ ިމ ކޮމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނުނަގާކަމާއި، މިފަދައިން މިރާއިްނ ައމަލުކޮށްފައިވުމުން އެީއ ޓެކުހު 2017

އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން  ކަމުގައި  ތަފާތުކުރުމެއް ގެންުގޅޭ ތަންފީޒުުކރުމުގައި އަސާސްތައް ޓެކުހާބެހޭ  ތަންފީޒުކުރުމާއި ގާނޫނުތައް

ސިލުވި ދެކޭކަމާއި، ހަމަ އެެހންމެ މީރާއިން މި ފަދަ ނިންުމންތަކަށް ވާިސލުވުމުގައި ގެންގުޭޅ އުސޫލުތައް ނުވަތަ ެއ ފަދަ ނިންމުންތަކަށް ވާ 

ލިބިދޭ ހައްގުތަކަށް  ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  43ވަަނ މާއްދާއާއި  20ސަބަބު އެނގެން ނެތުމަކީ ާގނޫނުއަސާސީެގ 

 ހުރަސްއެޅޭ ކަމެަކން.

ގޮްތ  )ށ( އަގޯޑާ އާއި އެްކސްޕީޑިއާގެ ޮކމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނުނަގައި މީރާއިްނ އަމަލުކުަރމުން އައި 

ގައި ނެރެވުނު ޓެކްްސ ރޫލިންގއެްއ މެދުެވރިކޮށް  2017ނޮވެންބަރު  29ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސަރކިއުލަރއެއް މެދުވެރިކޮށްކަމާއި، އަދި 

 އަނެއްކާ ވެސް މީރާގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރެވުނުކަމާއި، ަނމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުމުގެ އުސޫލު މި ފަދައިން ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނީ އެއްވެސް 

 ގޮތުގެ ގާނޫނެއްގައިވާ  ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިީލހުން  ރައްޔިތުންގެ ނެގޭނީ  ޓެކުހެއް ދައުލަތަށް ބާރެއް މީރާއަށް ލިބިފަިއ ނެތްކަމާއި، އެހެނީ 

އޭޖެންޓުންނަށް ލިޭބ  ޓްރެވެލް އޮންލައިން، ހިނދު އޮތް ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  97 ާގނޫނުއަސާސީގެ  އެކަނިކަމަށް މަތިން
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 ނުވަތަ ގާނޫނެއް  އެއްވެސް  އިން ފެށިގެން ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހނެ ަކމަށް ބަޔާންކުރާ 2017ޖަނަވަީރ  1ކޮމިޝަނުން 

 ގެންދެވިގެންނުވާނޭކަން. ނަަގމުން ޓެކްސް ފައިސާއިން ފަދަ މި  މީރާއިން  ނެތި ވެސް ގަވާއިދެއް

ނުެގ ަރއްކާތެރިކަމާއި، ގާނޫނުްނ ލިބިދޭ މަންފާތައް ަހމަހަމަަކމާއެުކ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ގާނޫ 20)ނ( ގާނޫނުއަސާސީެގ 

ތުގެ ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮްނމެ މީހެއްގެ ވެސް ހައްގެްއ ކަމާއި، ގާޫނނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަްނ އޮތުމުގެ ިމ އަސާސް ލާޒިމުކުރަީނ ދައުލަ

އާރބިޓްރަރީ  ،ނުވުން ކަމާއި (arbitrary)ްސ މީހަކާމެދު އާބިޓްރަރީއެއް އެއްވެސް ބާރަކުން އިހުތިޔާރާއި ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެ

އާިއ ހިލާުފ ނިންުމމެްއ ނުވަތަ ފިަޔވަޅެއް  (Rule of Law)ގޮތްތައް ނަފީނުވާ ކޮންެމ ިނންުމމެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅަީކ ގާނޫނުެގ ހުކުމް 

ޅަކީ ބާތިލު ނިންުމމެްއ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެްއ ކަމަށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަމާއި، ރޫްލ އޮފް ޯލ އާިއ ހިލާފު ކޮްނެމ ނިްނމުމަީކ ނުވަތަ ފިޔަވަ

ގަޒިއްޔާއިން ެއނގެން އޮންނަކަމާިއ، އެހެްނ ކަމުން ާގނޫނީ އުޫސލުތަކަށް ބަލާއިރު އަދި  SC-C/35/2012 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  

ނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ކަންަކަމށް ބަ ގުޅިގެން މީރާއިްނ ނިންމައިފައިާވ ނިްނމުމަީކ  ލާއިރު ިމ މައްސަލައާ ހާއްސަ ގޮތެއްގަިއ ިމ ގަޒިއްޔާގަިއ ކަ

 ބާތިލު ނިންމުމެކަން.

)ރ( އޮންލައިން ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުންނަށް ލިބޭ ޮކމިޝަނުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭީނ "އޮންލަިއން ޓްރެވަްލ 

 އޭޖެންސީއަށް އެ ފައިސާ ދެއްކީ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހެނީ ޓޫރިސްޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓުން" ކަމަށްވާނަމަ ަކމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ ަނންބަރު

TR-2017/B62  ެއިސްތިއުާނފުކުރާ ވަނަ ފެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިރު، އަގޯޑާ އާއި އެކްސްޕީޑިއާއަށް ލިބޭ ޮކމިޝަނަކީ  2ގ

ދައްކާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަކަށްނުވާތީ، މި ަފއިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެޭހނެކަން ޓެކްސް ޫރލިންގ  ފަރާތުން

ގޭކަމާއި، މި މުއާާމލާތަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްަކންޖެޭހ އިން އެނ TR-2017/B62ނަންބަރު 

 ނޫނު ހިނގަްނޖެހޭ އެއްވެްސ ސަބަބަބެއް ނެތްކަން.ގާ  މުއާމަލާތެއްކަމަށް މީރާއަށް ފެންނަނަމަ ވަިކ މުއްދަތަކަށް އެކަނި

ޅި ނުކުތާތަކާއި، އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި، މި މަްއސަލައިާގ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހެ ހަވަނަކަމަކީ:

ޕީލް ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮތުްނ މީރާއިްނ އަްނނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަަހޅައި ެއ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ޓެކްްސ އެ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

މާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިާގ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ބަންޔަން ޓްރީ ރިޒޯޓްސް ލިމިޓެޑްާއ ދެމެދު ހޮޓެްލ )ހ( ޚުސޫ

ެގ ގޮތުގައި ބަންޔަްނ ޓްރީ  (management services)"މެޭނޖްމަންްޓ ސަރވިސަސް"  ، މެނޭްޖމަންޓް އެގްީރމެއްޓެއް ހަދާފައިވާކަމާއި

 sales and)ރިޒޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ" 
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marketing)  "ްގެ ޚިދުމަތްތައް އަދި "އެޑްވަޓައިޒިންގ އަދި ޕްރޮމޯޝަނަލ(advertising and promotional) ްޚިދުމަތްތައ 

ެއ  ،ހިމެނޭކަން އެގްރީެމންޓްއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮްނނަކަމާއި، އަދި ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ

ާދ ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތައް އިންތިޒާމްކުިރ ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވަނީ ސީ

ބަންޔަން ޓްރީ ރިޒޯޓްްސ ިލމިޓެޑްއަށްކަން އެނެގން ޮއންނަކަމާިއ، ޓްރޭްޑ ޝޯ އާިއ އެގްޒިބިޝަންތަކަކީ އޭެގ ޒާތުގަިއ ބްރޭްނޑްތައް 

ްނ ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ މާކެޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތަކަކަށްވާއިރު، 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަންޔަން ޓްީރ ރިޒޯޓްްސ ލިމިެޓޑްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ހިންުގމުެގ ބޭނުމަްށ ދައްކާފައިވާ 

ފޯްމ ފައިސާއެއްކަމަށްވާތީ، އެ ފައިސާއިން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންެޖހޭކަމާއި، )ޖަވާުބ 

ގެ ހުރިާހ ނުކުތާއެްއ ުޖމްަލ ގޮތެއްގައި( އަދި ހަމައެެހންމެ، އޮޑިޓުކުރެވުުނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ޓްރޭްޑ ޝޯ އަިދ  5.2 – 5.2.5

އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަންޔަންޓްރީ ރިޒޯޓްސް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަކާއި އެކު 

ފައިވާކަމާއި، އިސްތުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބެލުމުން އިތުރު މުާއމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިތްހޯްލޑިންގ މުއާމަލާތްކޮށް

 ޓެކްސްގެ ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިނުވާކަން. 

)ރ( ގަިއ މީރާެގ  ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަދި 3ެގ  (ޓެކްްސ ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަުރ )ށ( އަދި، 

މައިގަނުޑ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުގެ މިންވަުރ ހިސާބުކޮށް ެއ ފައިސާ ަދއުލަތަށް 

މުގައި ޓެކްްސ ދައްކާ ދައްކާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި މިފަދައިން މީރާއިން ަޢމަލުކުރު

ޓަކައި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، މި މަޤްޞަދުތައް ފުރިހަމައަށް ހާސިލުކުރުމަށް 

ވާއިރު، ޓެކްސް ނެުގމާބެޭހ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި

 R-45/2013ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާޒުކުރާ ހާލަތުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ކޮށް ނުވަތަ އެއިން ވަަނ މާއްދާއާއި ެއއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މީރާއިން ނިްނމާ ނިްނމުން އެއް 36)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( ގެ 

ުގމާބެޭހ ބައެއް ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ިމ މައްސަލައިގަިއ މީރާއިން ައމަލުކޮށްފައިވަނީ މިދަފައިން ކަމަށްވާއިރު، ޓެކްސް ނެ

އޮތުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންުމން ެއއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަދަލުކޮށްފައި 36އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިއުތިރާޒުކުރުމާއި  44ަވނަ މާއްދާއާއި  42ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

 HC-A/203/2013ނަންބަރު ( މިކަން ހައިކޯޓުގެ 5.2.6އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެންދާކަމެއް ނޫންަކމާއި، )ޖަާވބު ފޯމް 

 ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ވ( އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާކަން. 
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އަދި  TAT-CA-W/2015/002)ނ( އަދި، އިސްތިއުނާފު ފޯމުގަިއ ހަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

TAT-CA-W/2015/003 ީހައިކޯޓުގައި އިްސތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ މައްސަަލތަކުގެ  މައްސަލަތަކަކ

( 5.2.7.2ނިންމުމަީކ މި މަރުހަލާގަިއ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ނިހާީއ ނިްނމުންތަކެއް ކަމުގަިއ ބެލެވެްނ ނެތް ނިންމުންތަކެއްކަމާއި،)ޖަވާބު ފޯްމ 

މުންތަކަކީ ެއ ނިްނމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާަފއިނުވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެްނ ނިްނމާފައިވާ ނިން 

ބަލައިގަުތމުެގ އެއީ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އެ ނިންމުން މިހާރު ސިވިލް ކޯޓަށްމާއި، އަދި މައްސަލަތަކެއްކަ

ގައި ސިވިލް ކޯޓުްނ ޢާންމުކޮށްފައިވާ އެ ކޯޓުގެ މައްސަލަތަްއ ބަާލ  2019މެއި  16 ޖާގައެއް އޮތް ނިޙާީއ ނިްނމުމެްއ ނޫންކަން 

އިްނ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( 1" ެގ 2019 –( 1ހިންގުމުގައި ޢަަމލު ކުަރމުންދާ ގޮތާއި ުގޅިގެްނ ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ފަތްތޫރަ ހިންގުން )

ލަތަކުގެ ެތރެއިން ޙުކުމެއްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްަކމުގައިވާނަަމ ެއ ޙުކުމާއި ުގޅިގެްނ ސިވިލް ކޯޓަށް ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަ

އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްގައި މަޢުޟޫއީ ގޮތުން ބަަލމުންދާ މަްއސަލައެއް ިހމެނޭކަމުގައިވާަނމަ ެއ އިސްތިއުނާފު ބިނާވެގެންާވ ޙުުކްމ 

އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާއިން އެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެްނ ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަަޅންދެން ެއ އަދި  ،ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެކަމާއި

ލުކުރުމުެގ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަީކ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެ ޙުކުމާއި ުގޅިގެން ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުްމ ބަދަ

ެގ ބޭނުމަށް ެއ ތަްނފީޒުކުރެވޭ ޙުކުމަކީ ނިޙާީއ ޙުކުމަކަށްވެފައިވާ ޙުކުމެއްކަމުގަިއ ބެލުމުެގ ޖާގަ އޮންނާީތ އާއި ޙުކުްމ ތަންފީޒުކުރުމު

 އެނގޭކަން.  ބޭނުމުގައިކަން

އަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަކާއި ނުާލ  (Green Imperative Fund))ރ( ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑް 

އަދި އެއީ ، ކަމާއި (donation)ވަކި މަޤްޞަދެއް ޙާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ފައިާސ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ފައިސާއެއް 

ވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި(4ގެ  TR-2013/B25ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 

ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްނޫންކަމުން އެ ފައިސާާއ ގުޅިގެްނ މީރާއިްނ ނިްނމާފައިވާ ނިްނމުން ރަނަގޅު ނޫްނކަމަށް 

ަނ ނަންަބރުގައި ވަ 4ގެ  TR-2013/B25އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޓެކްސް ޫރލިންގ ނަންބަުރ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

( ެގ ދަށުން ވިތްހޯލްޑިްނގ 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 6"ވަޒީފާއަކުން ލިޭބ އާމްދަނީއަކަްށ ނުާވ ފީ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުން، ޤާނޫނުގެ 

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ، އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިުދމަތަކާ ގުޅިގެން ަކމަށް ވުން؛ ނުވަތަ)ހ( އެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން 
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 )ށ( އެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން ދައްކަނީ:

( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުާރ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުިރ 1) 

 މަށްވުން؛ އަދިފަރާތަކަށް، ދެވޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ކަ

 ( އެ ޚިދުމަތް ދެވުނީ އެފަދަ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ަކމަށް ވުން." މިފަދައިންނެވެ. 2)

)ބ( މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގްރީން އިމްޕަރެޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭކަްނ ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަށް ބަންޏަން ޓްީރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ ކުންފުނީގެ ޮއނިަގނުޑ  ފަރާތުން

ބްޭރންޑެއް  4ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތް އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްަކމާއި، އެގޮތުން ބަންޏަން ޓްރީ ހޯލްޑިންގްސް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން މައިަގނޑު 

ޓްރީ، އަންގްސާނާ، ކަސިއާ، ދަވާ( ހަރަކާތްތެރި ވާއިރު، އެ ބްރޭންޑްތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކުންފުނީގެ  )ބަންޔަން

 ލާވަރުވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާއިރު،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންޔަންޓްރީގެ ވިޔަފާރީގެ ތިން ހަރަކާތެއް ކަމުގައިވާ އަންގްސާނާ ވެ

( )ވައްބިންވެސްޓް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(، އަންގްސާނާ އިހުރު )މޯލްޑިވްސް އަންްގސާނާ ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް

 އަދި ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް )ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްްސ ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް( ހިމެނޭކަމާިއ، އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

އިސާ ދައްކާފައިވާ ގްރީން އިންޕަރޭޓިވް ފަންޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ބަންޏަން ޓްރީ ހޯލްޑިންގްސް ލިމިޓެޑް އާއި އެކުންފުންޏާއި ގުުޅންހުިރ ފަ

، ކަމާއިވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް މާކެޓްކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑްތައް ކުރިއަރުވައި ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުންކަން އެނގޭ

އެގޮތުން ގްރީން އިންޕަރޭޓިވް ފަންޑުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ އަންގްސާނާ ވެލާވަރު ރިޒޯޓަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި ސީދާގޮތުން 

ފާރީގެ ގުޅުންހުރި އަިދ އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުނީެގ ބްރޭންްޑ ކުރިއަރައި އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަ 

ރި އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމެއްކަމުގަިއ ވާތީ، ގްރީން އިންޕަރޭޓިްވ ފަންޑަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ިވޔަފާ

ރު ކުރިއެރުވުމުގެ ބޭނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން، އެ ފައުންޑޭޝަންއަކީ ސީ.އެސް.އާ

 މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން އެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މުޅި ފައުންޑޭޝަނުން ިހންގާ

 ސާގެހަރާކާތްތަކަށް ބެލުމުން ސީ.އެސް.އާރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ އެ ފައުންޑޭޝަނަށް ދައްކާ ފައި

ސަބަބުން އިތުރުވެގެންދާތީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުން އެ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

 ދައްކަންޖެހޭކަން. 
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)ޅ( މީގެ އިތުރުން، ބަންޏަން ޓްރީ ގްލޯބަލް ފައުންޑޭޝަންެގ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ބަންޔަންޓްރީ ހޯލްޑިންގ 

ެއ  ޑްގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓުތަކަށް ބެލުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ހަރަކާތްތަކެއްލިމިޓެ

ފާހަގަކުރުމާއި، ަކނޑުެގ  (earth hour)ފައުންޑޭޝަންއިން ހިންގާކަން އެނގޭަކމާއި، އަދި ިމ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އާރތް އަވަރ 

ސްނޯްކލިންގ  ،ހިންގުމާއި (Turtle Stingray awareness activities)ންތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ ހަރަކާތްތައް ދިރު

(Snorkeling)  ުއަދި ކޮމިއުނިޓީ ކްލީން އަޕްސްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހިމެނޭއިރު، މި ހަރަކާތްތަކަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރTR-

2013/B25  ެނަންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ހަރަކާތްތަކެއްކަން.  ަވނަ 4ގ 

)ކ( އަގޯޑާ އާއި އެކްސްޕީޑިއާށް ލިބޭ ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ިވތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިްނ ނިންމާފައިާވ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  6ގެ ޤާނޫނު ޓީ.ޕީ.ސް، ބީނިންމުްނ ރަނގަުޅ ނޫންކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާޓުން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެ

"އެއްވެސް ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުެޅމުްނ ނުގެންދާ މީހަކަށް ދައްކާފައިވާ، ނުވަތަ އެ ޓެކްސް އަަހރުގައި 

ތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް ނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން" ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ަކމާއި އަދި ވި

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހިންގުމުގެ ގޮތުން، ައމިއްލަގޮތުން، ނުވަތަ ޓެްކނިކަްލ 4ދައްކަންޖެހެނީ އެ މާއްދާގެ )

ޝަނުންކަން އެނގެއެވެ. ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ، އަދި ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުވާ އެނޫންވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ކޮމި

( ެގ ތަރަހަ 4ވަަނ މާއްދާގެ ) 6( ގަިއ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 2013ޖަނަަވރީ  10) TR-2013/B25އަދި ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަުރ 

 ކިޔައިދީފައިވާކަން. 

ނޫނެއްެގ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ޓެކްސް ޤާ 84ގެ  (ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު )އ( 

ތައް ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްްސ ޕްރިންސިަޕލް

ން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނެރޭ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީ އެ ރޫލިންގއެއް ރައްދުވާ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު

ނަރ ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ބަޔެކެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިމާއްދާގެ )ށ( ގަިއ "މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޮކިމޝަ

ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަްނ ނެރޭ ޓެކްްސ ރޫލިންގ ތަކަށާއި، އަދި ޓެކްްސ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުތައް އިދާރީ ގޮތުްނ ތަންފީޒުުކރުމުގެ 

މަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންމެހައި އެންގުންތަކަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަްށ ބޭނު

އް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުން ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުވާ އެޫނންވެސް ފީއެ

ގަިއ  TR-2013/B25ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަުރ  ،ނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭަކން އެނގެންއޮންނާތީއާއިނުވަތަ ކޮމިޝަ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައުލަތަށް ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފީ އާއި ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާއި

 ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެންގިފައިވާ ޞައްޙަ އެންގުމެއްކަން.  އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ

 )ވ( އޮންލައިން ޓްރެވެލް އޭޖެްނސީތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ޓޫރިަޒްމ ދާއިރާގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް 

ރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމުން، ވިަޔފާރިކުރާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ މެދުވެރިއަކަށް ވާތީ ވިޔަފާރީގެ ލިބިގަތުގައި މެދުވެ

ލްއާއި މުއާމަލާތް ިހނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ ތަފާތު ދެގޮތަކަށް ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކަށް ކޮމިޝަންއެއް ދައްކަކަމާއި، އެގޮތުން ޭއޖެންީސ ޮމޑެ 

ޮމޑެލްއަީކ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތާއި އޮންލައިްނ ޓްރެވަލް ޭއޖެންޓާއި ދެމެުދ އެއްބަސްވުމެްއ ހެދި ެއ އެއްބަސްވުމުގަިއ ވިޔަާފރިކުރާ  މާޗަންޓް

ނޑައެުޅމަށްފަހު އެފަދައިން ކޮމިޝަން ދެއްުކމު  ގައިފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި އޮންލައިްނ ޓްރެވަލް ޭއޖެންޓަށް ަދއްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަ

އަށް ބޭނުންކުރާ ދެ މޮޑެލްކަމާއި، މީގެ ތެރެއިން އޭޖެްނސީ މޮޑެލްއަްށ ބަލާއިރު، ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްޓައި އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ

އި، ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަްނ ހިމެޭނ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުން ސީދާ ވިޔަފާރުކުރާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތާއިގުޅޭ ފައިސާ ދައްާކކަމާ

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުން މި ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އޮންލަިއން ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށް ަކނޑަެއޅިފައިވާ ކޮމިޝަން އެަފރާތަށް 

 ދައްކާކަމާއި، ދެވަނަ ގޮތްކަމަށްވާ މާޗަންޓް މޮޑެލްއަށް ބަލާއިރު، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއަށް 

ށް ފާރިކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަން ހިމެނޭގޮތަށް ޚިދުަމތަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމުން، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަވިޔަ

އޭޖެްނސީ މޮޑެްލ އަދި މާޗަންްޓ  ،ލިބިގެންދާނީ އޮންލައިން ޓްރެވަްލ އޭޖެްނސީގެ ޮކމިޝަން އުިނކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި،އެހެންކަމުން

ން ލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކަށް )އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ( ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިމޮޑެ

 ގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަން.  10ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާއިން %

ޓަބްލިޝްމެންޓަކުން އޮންލައިްނ ޓްރެވަލް ޭއޖެންސީއަކަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ދެއްކުމުެގ އިންތިޒާމުެގ ެއ )މ( ޓޫރިސްޓް އެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވަޒަންވެރިވެފައިނުާވ އޮންލައިްނ ޓްރެވަްލ ، ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ކޮންެމ ގޮތަކަށް ހަަމޖެހިފައި އޮތްަކމުގައި ވީނަމަވެސް

 ޑިސެންަބރު  28ތްތަކަށް ދައްކާ ނުވަަތ ދައްކަންޖެޭހ ކޮިމޝަނުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭކަމަްށ އޭޖެންސީތައް ިހންގާ ފަރާ

ގައި ބުކިްނ ކޮމިޝަންއިްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެުގމާއި ުގިޅގެން  TSD/CIR/2016/11-220ގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަުރ  2016

ގައި އޮންލައިްނ  TR-2017/B62ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ އާއި އިސްތިއުނާފު

ކީ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތައް ިހންގާ ފަރާތްތަކަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަން ޖެެހނީ، އޮްނލައިން ޓްރެވަްލ އޭޖެންސީއަްށ އެފައިސާ ދެއް

ޓުން ކަމުގައި ވާނަމަ ކަމަށް އެ ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ބުކިންގ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހެނީ ޓޫރިސްޓް އެސްޓަބްލިޝްމެން

ިވ ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި އޮންލައިްނ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށް ދައްކާ ފީ އިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަން ުނޖެހޭކަމަށް ިއސްވެދެންނެ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ގަިއ  2017ނޮވެންބަުރ  29އަކީ  TR-2017/B62ރޫިލންގ ނަންބަރު  ރޫލިންގ އާއި ސަރކިއުލަރއިްނ އަންގާފައި ނުވާަކމާއި، އަދި

އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ރޫލިންގ އެއްކަމަށް ވެފައި، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ  2017ޑިސެންބަރު  01ނެރެފައިވާ، 

ެގ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީ މި މައްސަލައަށް ރޫިލންގ  2017ޖުލަިއ  31އިން  2016ސެޕްޓެންބަރު  01ފަރާތް އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ 

 ތަތުބީޤު ނުކުރެވޭނެކަން.  TR-2017/B62ނަންބަރު 

)ފ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަގޯޑާއާއި އެކްސްޕީޑިއާއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއިން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

އިވާކަން އެނެގން އޮންނާީތއާއި، ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ އާއި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އަންގާފަ

ތަކަށް ސަރކިއުލަރއެއް މެދުވެރިކޮށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ތަރަހަ ބަޔާންކޮށްދީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  97މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަހަމަކަމާއި އަދި  ވަނަ 20އަންގާފައިވުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ފަދައިން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އެްއ ހޯދުމަށް ޓެކުހެްއ ނުވަތަ ެއނޫންވެްސ ެއއްޗެއް 

ަކމާިއ އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޓެކްްސ ރޫލިންގ އާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ޤާނޫީނ ހަމައެްއ ނޫން

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާއިން އެންގި އެންގުމަކީ އިދާރީ ގޮތުން މިރާއިން ެއޅި ފިޔަވަޅެއްެގ 

އިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް އަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅު ީމރާއިން ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަ 43ސަބަބުން ޤާނޫނު އަާސސީގެ 

ޓުގެ އަޅާފައިވާކަމަށް ބުނުމުެގ ޖާގައެްއ އޮތްކަމެްއ ނޫންަކމެއްކަމުގަިއ ވީހިނދު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ސުޕްީރމް ކޯ 

 ވޭނެކަން. ޤަޟިއްޔާ މިމައްސަލައަށް ތަތުބީޤު ނުކުރSC-C/35ެ/2012 ނަންބަރު 

)ދ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރީއެމްބާސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ަދއްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނުެގންދާ 

ޤާނޫނުގެ  ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކޮންސަލްޓޭޝަން ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ަދއްކާފައިވާ ފައިސާއަކަށް ވީހިނދު، މިފަދަ ޚިދުމަތަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވާތީ އެ މުޢާމަލާތާއި ގުިޅގެން  6

ަމންޓްެގ ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރީއެމްބާސ1ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 25ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ހިމެނޭ ގޮތުން މުިޅ މުޢާމަލާތަްށ ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާއިންވެސް އެފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

-TAT-CAއަދި  TAT-CA-W/2015/002 ނަންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޕީލް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމާއި، ހަވާލާދީފައިވާ

W/2015/003 ަލަތަކަކީ ހައިކޯޓުގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެްއ ކަމުގައިވާތީ، ެއ މައްަސލަތަކުގެ ނިްނމުަމކީ ިމ މަްއސ

 މަރުހަލާގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ނިހާއީ ނިްނމުންތަކެއް ކަމުގަިއ ބެލެެވން ނެތް ނިްނމުންތަކެއްކަން. 
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 ރައުޔު ގެ ޓްރައިބިއުނަލް 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ލިމިޓެޑްވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ  އިސްތިއުނާފުކުރަމުންމި މައްސަލަ 

، ކަށާއިނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަ 

ޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން މައްސަލައާ ގު

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

 ޤާނޫނީ ޙަވާލާ ބަދަލުކުރުން 

އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ، އަސާސްންކުރި ޤާނޫނީ މަރުޙަލާގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާ މީރާއިން އޮޑިޓް: 1ޕެރެގްރާފް 

ފަކަމުގައިވާ މައްސަަލއެއް ސިބަދަލުކޮށް، އިއުތިރާޒުގެ ނިންމުން ނިްނމާފައިވުމަކީ، ޕްރިންސިޕަްލ އޮފް ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ ައސާސީ އެްއ 

ވަަނ މާްއދާގައި  44ވަނަ މާއްދާއާއި  42ނިންމުމުެގ ކުރިން މަސްލަޙަތު އޮތް ފަރާތުގެ އަޑު އެުހމުގެ ުއސޫލާއި، އިދާރީ ޤާނޫނޫގެ 

ވަަނ މާްއދާއަކީ  44އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ށްކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫާލ ޚިލާފުކަމެއްކަމަ

 42އްދާއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ ުގޅިގެން މީރާއިްނ ނިންާމ ނިްނމުން އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާ ކަމުގެ އެންގުމާޒުކުރާއިއުތިރާ

ންމުމާއި، ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާގެ ނިްނމުމަާކމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭަނމަ، އެކަްނ އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. އޮޑިޓުގެ ނި

އްދާއަށް ނަޒަރުުކރުމުްނ ވަަނ މާ 44އިއުތިރާޒުގެ ނިންުމމަކީ މީރާެގ އެތެރޭގެ ނިްނމުންތަކެއްކަމުްނ، އަދި، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ިނންުމމުގައި ިހމެޭނ ޤާނޫީނ  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިްނ ނިްނމާ 42އެނގިގެންދަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ ޤާނޫނުެގ 

މައެެހންެމ، އަދި ހަ މުގައި ވީހިނދު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަނިވެގެްނ ދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.އަސާސްތައްކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ނިންމުމުގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ ބަލާއިރު، އިދާރީ  42މީރާގެ އޮޑިޓުގެ އަސާސެއް، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

މީރާގެ ނިންމުްނ  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ، "މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރެވޭ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ އިއުތިރާޒެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 36ޤަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ" މިފަދައިން ަކމުން ީމރާގެ ، އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިްނ ބައެއް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މީރާެގ ނިންމުްނ ރަނގަޅުކަމަްށ ކަ

ބަދަލުކުރެވިދާނެކަްނ އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުުމން މީރާއަށް، އެ ޮއޑިޓުގެ ނިންމުން އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް، ނުވަތަ ބައެއް 

ލިބިގެންވާ ބާރަކީ، އޮިޑޓުގެ  ށްމަ، މީރާއައެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން، އޮޑިޓު މަރްޙަލާގައި ނިްނމާފައި ނިންުމެމއް ގޯސްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަ

ނިންމުްނ އެއްކޮށް ނުވަަތ ބައެއް ބަދަލުކުރުމުެގ ބާރެވެ. މިކަްނ އިތުރަށް ޔަޤީންވާކަމަކީ، ެއ މާއްދާގައި "ނުވަތަ މީރާެގ ނިްނމުްނ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ"  ަނމަ، "މީރާގެ ނިްނމުްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިްނމުން ރަނަގޅު ނޫންމިފަދައިން ރަނގަޅުކަމަށް ކަ
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 ވެ.އޮތުމެބަޔާންކޮށްފައި  ބަދަލުކުރުމަށް މީރާގެ ނިންމުން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައިމިފަދައިން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ަކނޑައެޅިދާނެއެވެ" 

ންަކމަށް" އެހެންކަމުން، މީރާގެ ޮއޑިޓުގެ ނިްނމުމެްއ ރަނގަޅުނޫންަކމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، "މީރާގެ ނިްނމުްނ ރަނގަޅު ނޫ

ެއނގެން އޮތުމުން، ކަނޑައަޅައެުޅމަށްފަހު، އިއުތިރާޒު ނިންުމމަކީ އިއުތިރާޒު މަރުަޙލާގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫންކަން 

ރޭިވފައިވާ އޮޑިޓްގެ ނިންމުން، އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ބަދަލުކުރުމަކީ، ިއއުތިރާޒުގެ ހައްޤު އުނިވާނެކަމެއް ނޫންކަމާިއ، އެއި އެކަން 

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެްނ  44. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ އިއުތިރާޒާގުޅިގެްނ މީރާއިން ނިްނާމ ނިންުމންކަން ޤާނޫނުެގ ގޮތްކަން އެނގެއެވެ

ށް އިތުރަށް އޮތުމުން، ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމަށް ބަހުސްކުރެވެންެޖހޭނީ އެ އިުއތިރާޒުގައިވާ އަސާސްތަކާމެދުގައެވެ.  ހަމައެހެންެމ، މިަކމަ

 ބާރުދެނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ނިންާމ ނިންުމންތަކުގައިވެސް، ާޤނޫނީ އަާސސް ބަދަލުކުރުމުެގ ސަބަބުން، ނިކުންަނ ނަތީާޖ ބަދަުލވެގެން

އަސާްސ ތްކުރާ ޤާނޫނީ ޔަނުދާ ޙާލަތުގައި، އެއް ޤާނޫނީ އަސާސުްނ އަނެއް ޤާނޫނީ އަާސަސށް ބަދަލުކޮށްފައި ހުރުމެވެ. އަދި ކޯޓުން ރިޢާ

 .1އެއްގޮތްނަަމ ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރަމުން ގޮސްފައިވުމެވެ  ތަފާތު ނަމަވެސް، އޭގެ ނަތީޖާ 

މީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުން އެްއ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ފުރުސަތެއް އެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރުމުްނ، އެަކމުގައި ޝަމިލުާވ : 2ޕެރެގްރާފް 

ވަަނ  23ގެ  2016ހައްޤުތައް ލިބުުމގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދާކަން ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ  އަނެއް ފަރާތަށްވެސް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ަވނަ މާްއދާގެ )ހ( ދަށުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުމުެގ ފުރުސަތު އޮްނނަނީ  49ގަޒިއްޔާއިން އެނގެްނ ދެއެވެ. އަދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ދިނުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އޮތުމުން، އަލުން ބަލައި ހަމައެކަނި މީރާއަށް ނަމަެވސް، އެ މާއްދާގައި އަލުން ބެލައި

އެނގެއެވެ. އެ ފައިސާ ދައްކަްނ ނުޖެހޭަކމަށް ަކނޑައަޅަިއ ދިނުމަްށ އެދުމުގެ ފުރުސަތު ގުޅިފައިވަނީ މީރާެގ އިސްނެުގމުްނ ކުރާ ޢަަމލަކަށް 

ކުރާ ފަރާތުގެ އަތުގައި އޮތް ހައްޤެއް ނަމަވެސް، ެއ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހަމަ ިމ ބީދައިން، އިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ިއސްތިއުނާފު 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހިފުމުން، މީރާއަށް ޢަމަލުކުރަްނޖެެހނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމާއި، އެގޮތުން އޮޑިޓުެގ ިނންމުން 

 ުފރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.ރަނގަޅު ނޫންަނމަ، ެއ ނުބައިވި ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް މީރާއަށް 

 ރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާ ގުޅޭ ޓް 

ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ  ގެ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު) 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު : 1ޕެރެގްރާފް 

ގައި ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޅެމުްނ ނުގެންާދ މީހަކަށް ދައްކާ  (ހ)ވަަނ މާއްދާގެ  6 ނެގެނީ ެއ ޤާނޫނުގެ

ވަނަ ާމއްދާގެ  6ގެ ޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުފައިސާއިންކަން އެނގޭހިނދު، ރީއިމްބާރްސމަންޓްގެ ނަމުގަިއ ފޮނުވެނީ ވި
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އިސާއެއްޯތ ބަލަންެޖހޭނެ ކަމާިއ، ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަން ޖެހެީނ ވަިކ ނަމެްއ ކިާޔ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅޭ ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފައިސާއަކަށް ވާތީއެވެ. ރީއިމްބާރސްމަންޓް  6ފައިސާއަކަށް ވާތީ ނޫންކަމާއި، އެއީ ޤާނޫނުގެ 

މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިެގން ރީއިމްބަރސް ކުރެވޭ ފައިސާއެއް ަނމަ، އެއަށް "ރީއިމްބާރްސމަންްޓ  ފައިސާއަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

 ފައިސާ" އޭ ކިޔުނު ަނމަވެްސ އެފަދަ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.  

 (4)ގެ  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ ( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2ޕެރެގްރާފް 

ހިންގުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްަލ ގޮތުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަްލ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ، އަދި ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ 'ގައި 

ގަންޖެޭހެނކަމަށް އާމްދަނީއަކަށްނުވާ އެނޫންވެސް ފީއެއް ނުވަަތ ނުވަތަ ކޮމިޝަަނކަށް ދައްކާ ފައިސާ" އިން ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްްސ ނަ

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، ހިންުގމުެގ ގޮތުން ޭދ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާއިްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭނެކަްނ އެނގެއެވެ.

އެގްރީމެްއޓެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ބަންޔަން ޓްރީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޯޒޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ހޮޓެލް މެނޭްޖމަންޓް 

ގެ ގޮތުގައި ބަންޔަން ޓްރީ  (management services)އެ އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން "މެނޭޖްަމންޓް ސަރވިސަސް" ، ހަދާފައިވާކަމާއި

 sales and)ރިޒޯޓްސް ލިމިޓެުޑން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "ސޭލްްސ އެންްޑ މާކެޓިންގ" 

marketing)  "ްގެ ޚިދުމަތާއި "ެއޑްވަޓައިޒިންގ އެްނޑް ޕްރޮމޯަޝނަލ(advertising and promotional)  ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭކަްނ

ކަން އެގްރީމެންޓަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާިއ، މިފަދަ އެއްބަސްވުމެްއ ޮއންނަ ޙާލަތުގައި ހިންގުމުެގ ގޮތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައި

ބަސްވުމަްށ ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، މި އެއްަބސްވުމުެގ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މެނޭްޖމަންްޓ ފީގެ ޮގތުގައި ދެނެގަނެވޭނީ އެއް

)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  %15)ފަހެއް އިންސައްތަ( އާއި އިންސެންޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ގްރޮސް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްގެ  5އާމްދަނީގެ %

ސް އެްނޑް ރިޒޯޓްްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ިދނުމަށް އެއްބަސް ވެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، ޓްރޭޑް ޝޯ ބަންޔަން ޓްރީ ހޮޓެލް

އާއި އެގްޒިބިޝަންތަށް ފަދަ ޙަރަކާތްތައް މި ހިންގެީނ ރިޒޯްޓ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާިއ، މާރކެޓް ކުރުމާިއ އަދި އިޝްތިހާރު ުކރުމުގެ 

. އެެހންކަމުން، ިމ އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ބޭނުމުގައިކަމަށް ބެލެވެއެވެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، މާރކެޓް ކުރުމާއި، އިޝްތިހާރުކުރުންފަދަ ކަންތައް ހިމަނާފައިވާތީ، މިީއ 

ގަިއ ބުނާ "ިހންގުމުެގ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ"  4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  6ނޫނުެގ ވިޔަފާރިފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ

 ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭ ހިމެޭނ ފައިސާއެއްކަން އެނގެއެވެ. 
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 ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ 

ވަނަ މާއްދާެގ  6ފަންޑަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް : 1ޕެރެގްރާފް 

ބީ.ޕީ.ޓީ ، ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ެއ ނޫންވެްސ ފީއެްއ ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއް" ަކމަށް އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއ4ި)ހ( ގެ )

ަވަނ  4ގެ  TR-2013/B25ވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަުރ ( ެގ ތަރަހަ ބަޔާންކޮށް ނެރެފައ4ިވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 6ގާނޫނުގެ 

 ޕެރެގްރާފުގައި، 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  6. ވަޒީފާއަކުްނ ލިބޭ ާއމްދަނީއަކަށް ނުާވ ފީ ނުވަަތ ކޮމިޝަުނން، ޤާނޫނުެގ 4"

 ( ގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންެޖހޭނީ، އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.4ގެ )

 ނުވަތަ؛ ހ( އެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޚިުދމަތަކާ ގުޅިގެން ަކމަށް ވުން)

 )ށ( އެ ފީ ނުވަތަ ކޮމިޝަން ދައްކަނީ:

( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުާރ މުދަލެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ެއ ފަރާތާ 1)

 އަދި ؛ ވޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ުވންގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް، ދެ

 ( އެ ޚިދުމަތް ދެވުނީ އެފަދަ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ަކމަށް ވުން."2)

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުުޅމެއް ނެތި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް 

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ފީ ނުވަަތ ކޮމިޝަން" ެގ ތެރޭގަިއ 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 6ދެވޭ ފައިސާއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ 

ން ގްރީން ހިމެނިގެންވާެނ ފައިސާ އެްއ ނޫންކަމާިއ އަދި ެއ ފައިސާއިްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެަކމަށެވެ. އެގޮތު

ކާ އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ވަކި މަގުސަދުތަކެއް ާހސިލުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދައް

 ( ކަމަށާއި، އެއީ ސީ.އެސް.އާރ މަސައްަކތްތަކެއްކަމެވެ. donationފައިސާއެއް )

ރީން އިމްޕަރެޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގް: 2ޕެރެގްރާފް 

ނޑު ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތް އެނގުމަކީ   ދައްކަންޖެހޭކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަށް ބަންޔަން ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ އޮނިގަ

ބްރޭންޑެްއ )ބަންޔަން ޓްރީ، އަންްގސާނާ،  4މިެޓޑްގެ ދަށުން މައިގަނުޑ ބަންޔަން ޓްރީ ހޯލްޑިންްގސް ލި، މުހިންުމ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން
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އެ ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ، ކަސިއާ، ދަވާ( ހަރަކާތްތެރި ވާކަމާއި

ންޔަންޓްރީގެ ވިޔަފާރީގެ ތިން ހަރަކާތެއް ކަމުގައިވާ އަންގްސާނާ ވެލާވަރު ހިންގަމުންދާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަ 

ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑް( އަދި ވައްބިންެވސްޓް މޯްލޑިވްސް ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް އާއި، އަންގްސާާނ އިހުރު )އަންގްސާނާ 

އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގްރީން އިމްޕަރެޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ މޯލްޑިވްސް )ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް( ހިމެނެއެވެ. އިސްތި

/އިސްތިއުނާފުކުރާ ވައްބިންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑް)ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ޚިދުމަތްކަމަށްވާ 

ންޑުެގ މަޤްޞަދަކީ ބަންޔަން ޓްރީ ހޯްލޑިންގްްސ ލިމިޓެޑާިއ އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތް( ހިންގުމާ ގުޅުންހުިރ ފައިސާކަމަށްވެފައި، އަދި ެއ ފަ

ބަލް ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް މާކެޓްކުރުންކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބަންޔަން ޓްރީ ގްލޯ

ޗެރިޓަބަލް އޮގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްވެސް ހިެމޭނ ފައުންޑޭޝަންއަކީ ޢާންމު އުޞޫލުތަކުން ޑޮނޭޝަން ނަގާ 

( ގޮތެއްގައި sustainableގޮތުން، ބަންޔަންޓްރީ ހޯލްޑިންގސްގެ ެއސޯސިއޭޓްސްތަކުގެ ިވޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި )

ރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ގްރޫޕުން ހަދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަންއެއްކަން ެއ ވިޔަފާރިއަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކު

 ,We want to build globally recognized brands which ފައުންޑޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް "

by inspiring exceptional experiences among our guests, instilling pride and integrity in our 

associates and enhancing both the physical and human environment in which we operate, will 

deliver attractive returns to our shareholders .ެައށް ބެލުމުން އެނގެއެވ " 

ޓްރީ ގްލޯބަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ބަންޔަންޓްރީ ހޯލްޑިންގ ލިމިޓެޑްެގ ންބަންޔަ: 3ޕެރެގްރާފް 

ންއިްނ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ހަރަކާތްތަކެއް އެ ފައުންޑޭޝަ

 earth)އަށް ޓޫރިސްޓުން  ގެންދިއުމާއި، އާރތް އަވަރ  guided walks and toursގެ ތެރޭގައި ހިންގާކަމާއި، ެއ ހަރަކާތްތަކު

hour)  ްނޑުގެ ދިރުންތަކާއި ގުޅިގެން ހޭުލްނތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތްތައ  Turtle Stingray awareness)ފާހަގަކުރުމާއި، ކަ

activities) ިސްނޯކްލިންގ  ،ހިންގުމާއ(Snorkeling) ިމި  ،އުނިޓީ ކްލީން އަޕްސްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ހިމެނޭއިރު އަދި ކޮމ

ން ހަރަކާތްތަކަކީ އަންގްސާނާ ވެލާވަރު ރިޒޯޓަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކެއްކަމާއި އަދި އޭގެ ސަބަބު

، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމެއްކަމުން އެކަމުގެ ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން ، އެފަރާތުގެ ބްރޭންޑް ކުރިއަރާނެ ކަމާއި

ގްރީން އިންޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ޑޮނޭޝަންއެއްެގ ނަމުގަިއ ދައްކާފައިވާ 

ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ބޭނުމަށް ދައްާކފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި އެފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ެއ ފަންޑަށް ދައްކާ 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ފައިސާއެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންއަކީ ސީ.އެސް.އާރު މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން އެްއކަމުގަިއ 

ތަކަށް ބެލުމުްނ ސީ.އެސް.އާރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނިކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް މުިޅ ފައުްނޑޭޝަނުން ހިންާގ ހަރާކާތް

އްކާ އިތުރުން އެ ފައުންޑޭޝަނަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެތީ މި ހަރަކާތްތަކަށް ދަ

 .ދައްކަންޖެހޭެނ ފައިސާއެކެވެ ކްސް( ގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓ4ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6ފައިސާއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާނޫނުގެ 

 އޮންލައިން ޓްރަވެލް އޭޖެންޓުން 

"ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރެވޭގޮތަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ، ޓެކްްސ  ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ، 6ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ : 1ޕެރެގްރާފް 

ނުވަތަ އެ ޓެކްސް އަހަރުގައި ދައްކަންޖެިހފައިވާ އަހަރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ މީހަކަށް ދައްކާފައިވާ، 

" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ ައކުރުގެ ފައިސާއެއްނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ިމ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެވެ.

ތަށް ދައްކާ ފައިސާ، އަދި ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ ހިންގުމުގެ ގޮތުން، އަމިއްލަގޮތުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލްގޮތުން ދޭ ޚިދުމަ" ( ގައި،4)

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެދއްކުން  އާމްދަނީއަކަށް ނުވާ އެނޫންެވސް ފީއެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއް"

ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެ އި ބަޔާންކޮށްޤަޟިއްޔާގަ HC-A/214/2015ހައިކޯޓު ނަންބަރު )ތިނެއް( ޝަރުތެއް  3ލާޒިމުވުމުގެ 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ޤައުމެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކާ ުގޅިގެްނ  އިން،ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ރ(  ޤަޟިއްޔާގެ

ވަަނ މާްއދާއަށް  6ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ އެ ޤައުމެއްގައި ދިރިނޫޭޅ މީހަކަށް ނުވަަތ ޝަޚްޞަކަށް ލިބޭ އާްމދަނީއިން ނަާގ ޓެކުހެއް ކަމާިއ، ބީ.

އެގޮތުން ވިތުހޯލްޑިންގ  ން އެނގެއެވެ.ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަ)ތިނެއް( ޝަރުތެއް  3ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ކަނޑައެުޅމުގައި ، ނަޒަރުކުރުމުން

ވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދައްކާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 6( ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 1ޓެކްސް ނެގުމުގައި އެ ފައިސާއަކީ؛ )

( ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވިޔަފާރިއެއް ހިންާގ ފަރާތަކުން ދައްކާ ނުވަތަ ދައްކަްނޖެިހފައިވާ 2ފައިސާއެއް ކަމުގައިވުމާިއ، )

 ކަންޔާންކޮށްފައިވާ( އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ މީހަކަށްވާންޖެހޭަކމަށް ބ3ަ) ،ފައިސާއެއްކަމުގައިވުމާއި

)ތިނެއް( ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ  3ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްުކން ލާޒިމުވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މި  ،އެނގެން އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ރިސްޓުން އައިްސ ބަލަންޖެހޭކަމާއި، މިގޮތުން މަރޗެންޓް ޮމޑެލް ބޭނުންކޮށްގެން ޮކޓަރި ވިއްކާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތަކީ، ޓޫ

އެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިން ، ޓޫރިސްޓް އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމުން

-TRގަިއ ނެރެފައިވާ އެފަރާތުގެ ނަންބަުރ  2013ޖަނަވަީރ  10މީރާއިން، ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއަްށ ބިލްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމެވެ. 

2013/B25   ްގައި ނެރެފައިވާ މީރާގެ ނަންބަރު 2017 ންބަރުނޮވެ 29ޓެކްސް ރޫލިންގ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގޮުތނ TR-

2017/B62 ްގަިއ ވަޒަންވެރިވެފައިނުާވ އޮންލައިްނ ޓްރެވަލް ގައި، "...ޓޫރިސްޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭ ގޓެކްްސ ރޫލިނ



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އިން ްޓރެވަލް ލަހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ، އޮންއޭޖެންސީތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ވިތު

މުގައިވާަނމައެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ދެއްކީ ނުވަތަ ދައްކަންެޖހެނީ ޓޫރިސްްޓ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓުން ކައޭޖެންސީއަށް އެފައިސާ 

ކުން ވުމުން، ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންކަމަށްވާ އަގޯޑާ އާއި އެކްސްޕީޑިއާ ިއން އޮޕަރޭޓްކުރާ މޮޑެލްކަމަށްވާ މަރޗެންޓް މޮޑެލް އަކީ އެފަރާތްތަ

އިވާ މިންވަރެއް މުޢާަމލާތުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ވަކި އަގެއް ނެގުމަށްފަހު، އޭގެތެރެއިން އެއްބަސްވެވިފަސީދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 

ކެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަޯގޑާ ނުވަަތ އެކްސްޕީިޑއާއަށް ދީގެން ހިންގޭ މުާޢމަލާތެ

ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުްނ އެނގެްނ އޮްނނައިރު، ބުނެވުުނ ދައްކަންނުޖެހޭކަން ހުށަހެޅިފައިާވ ލިޔުންތަކަށާއި އަޑުއެުހންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ 

ރޫލިންގގައި ސާފުކޮށް "ޓޫރިސްޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓުން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކަށް ފައިސާ ދައްކާކަމުގައިވާނަމަ ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްްސ 

ރެވުނު ގަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަުރތުތައް ދައްކަންނުޖެހޭކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު، މިއީ ހައިކޯޓުެގ އިސްވެ ބަޔާންކު

ޑިންގ ފުރިހަމަވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަރެޗންޓް މޮޑެލް އަށް ކޮޓަރި ވިއްކުމުގެ މުޢާމާލަތްތަކަކީ، ވިތުހޯލް

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުޢާަމލާތުތަކެއް ނޫނެވެ.

މޮޑެލްގަިއ އޮޕަރޭޓްކުރާ އޮންލައިްނ ޓްެރވަލް އޭެޖންޓުންނަށް ލިޭބ ކޮމިޝަނުްނ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ މަރޗެންޓް : 2ޕެރެގްރާފް 

ރީގެ ަޔފާވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ވިއެވެ. އެގޮތުން މަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެޢަމީރާއިްނ އެކި ދުވަސްވަރު އެިކ ގޮތަށް  އިނެގުމުގަ

ނޫނުގައި ބުނާ ަހމަތަކުގެ މަތިްނ ނަގާ ޓެކުހަކަށް ވީހިނދު، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ުދވަހުން ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ

އާހަމައަށް، މަރޗެންޓް ޮމޑެލްަގއި އޮޕަރޭޓްކުރާ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނަށް ލިބޭ ކޮމިޝަނުން  2017ޖަނަވަރީ  01ފެށިގެން 

ގައި މީރާއިން ނެރެފައިވާ އެ އޮތޯރިޓީގެ  2016 ބަރުންޑިސެ 28 ވެއެވެ. ނަމަވެސް،ފައި ނުއިވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މީރާއިން ނަގަ

ޖެންޓުންނަްށ ލިބޭ ގައި ހިންގާ އޮންލައިްނ އޭސަރކިއަލަރ މެދުވެިރކޮށް ބުނެވިދިޔަ މޮޑެލް TSD/CIR/2016/11-220ނަންބަރު 

 29 އެހެންނަމަވެސް  އެވެ.ގެނފައިވާކަން އެއިސް ނަގަން ފަށައިން ފެށިގެން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކް 2017ޖަނަވަީރ  01ކޮމިޝަނުން 

ޓެކްސް ރޫލިންގ މެދުވެރިކޮށް އެބާވަތުގެ މޮޑެލްގަިއ  TR-2017/B62ގެ ތާރީޚުގައި މީރާއިން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  2017 ބަރުންނޮވެ

 ަޖނަވަރީ  1 އެވެ. އެގޮތުން،ވެއިނެގުން ހުއްޓާލައިފަ ސްޖެންސީތަކަށް ލިބޭ ޮކމިޝަނުން ިވތުހޯލްޑިންގ ޓެކްޖެންޓުންނަްށ ނުވަތަ އޭ ހިންގާ އޭ

 އާއި  އަގޯޑާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މީރާއިްނ   2017 ޖުލައި 31 އިން 2017

 1 އަންގާފައިނުވާކަމާއި، ަނމަވެްސ، ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ ކޮމިޝަނަނުން ދައްކައިފައިވާ"" އެކްސްޕީޑިއާއަށް

މީރާއިްނ އޮޑިޓް  ެގ ނިޔަލަށް ނިސްބަތްވާ ޓެކްްސ ނެޭގ މުއްދަތު  2016 ޑިސެންބަރު  31 އިްނ ފެށިގެން  2016 ސެޕްޓެންބަރު

ދައްކައިފައިވާ" ޮކމިޝަނުން އިތުރަށް ވިތުހޯްލޑިންގ ެޓކްްސ " އަގޯާޑ އާއި އެކްސްޕީޑިާއ އަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކުރުމަށްފަހު 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-W/2019/004މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

24 
 

ްނ ޮއންނަ ގެނތަންފީޒު ކުރަމުން ައންނަކަން އެ އިއަދި އެކަން މިއަދާ ަހަމއަށް ވެސް އެގޮތުގައެވެ. އަންގައިފައިނުވެ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް

އި ދޫކޮށްލުމަީކ ގަވަކި މުއްދަތެއްގައި ނުނަ، އިފައިއްގައި ނަގަޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްގެން ނަގަްނޖެހޭ ޓެކުހެއްނަމަ ވަިކ މުއްދަތެހިނދު، 

 ވެ.ބާރެއްނޫނެޤާނޫނީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ 

ނުވަތަ ޓެކުހާބެހޭ އެންގުންތަްއ  ގމާއްދާއިން ޓެކްސް ރޫލިން ވަނަ 84ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ : 3ޕެރެގްރާފް 

ވަކި މުއްދަތެއްގައި  އްއަށް ދީފައިވަނީ ޤާނޫނަކުން ނައްސުކޮށްފައިވާ ޓެކުހެކްސޭޝަން އޮފް ޓެ ނެރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

ނުވަތަ ޓެކުހާބެޭހ އެންގުްނތައް  ގކަމާއި، ޓެކްްސ ރޫލިން ފައި، ވަކި މުއްދަތެއްގައި ނުނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު ދިނުމުެގ ގޮތުންނޫންއިނަގަ

އަިދ ވެ. ށް ބަދަލެއް ގެންނަްނ ޖެހިްއޖެ ހާލަތެއްގަިއ އެބަދަލެއް ގެނައުމަށެގަވާއިދަކައިވާ ނެރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދިފަ

( ބަޔާންކުރުމާއި، ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތައް Principleބޭނުންވާ އަާސސްތައް ) ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަން 

ޤާނޫނަކުްނ ނޫންޮގތަކަށް ަދއްކާ ފަރާތަކަށް އެންގުމަްށ ކަމަށް ާވހިނދު،  ގެންުގޅޭެނ ހަމަތަްއ ޓެކްސް އިއިދާރީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގަ

ނަގައިފައިވާ ޓެކުހަކަށް މި ޓެކްްސ ވެފައިވުމާިއ އަދި މީރާއިްނ އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ ޓެކުހެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ނަގައިފައި ވަކި 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ބާރަކީ ހަމައެަކނި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް  97އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، މުއްދަތެއްގައި ނުނަގައި ދޫކޮށްލުމާއި

)ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ބޭރުން އެބާރުގެ  Ultra Viresލިބިފައިވާ ބާރެއްކަމެވެ. އެ ބާރު މީރާއިން ބޭނުންކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

އާ ޚިލާފު ނިްނމުމެްއ  (Rule of Law)ފިޔަވަޅަކީ ޤާނޫނުގެ ހުކުްމ ވެ. އެގޮތުގެ މަތިްނ އެޭޅ ކޮންެމ ބޭނުންކުރުން( ކަމުގައި ބެލެވެއެ

ްށ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ކަމާއި، ރޫލް އޮފް ލޯ ާއ ޚިލާފު ކޮންެމ ނިްނމުމަކީ ނުވަތަ ފިޔަވަޅަކީ ބާތިލު ނިްނމުމެްއ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެްއ ކަމަ

 268ވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އްޔާއަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮޟިޤަ SC-C/35/2012ބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަން

އޮންނަ އޮތުމުްނނާއި،  ވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިކެޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކޮްނމެ ަކމަކީ ބާޠިްލ ކަމެ ."..ވަނަ މާއްދާގައި 

"ބާޠިލް ަކމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާކަންތައްވެްސ  (َما بُنَِي َعلَى بَاِطٍل فَهَُو بَاِطل) އިއަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފިޤްހީ ޤާޢިދާއެއްގަ

 ނިންުމމެކެވެ.ިނންުމމަކީ ބާިޠލް އޮންނަ ހިނދު، މީރާގެ " މިފަދައިން .ބާޠިލްވާނެއެވެ
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 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

 36ވަނަ މާއްދާއަށާއި، އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  44އަދި ، 42)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެންފަހެ، 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތުން ކުރާ އިއުތިރާޒަކާ ުގޅިގެްނ އޮޑިޓުެގ ނިންމުްނ ރަނަގުޅ ނޫްނކަމަށް 

އަށް ލިބިގެްނ ނުވާކަމާއި، އޮޑިޓުގެ ނިްނުމން ރަނގަޅު ނުާވ ހާލަތުގައި، މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކީ އެނިންުމމުެގ ކަނޑައެުޅމުގެ ބާރު މީރާ

، ( "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައ2018ިނޮވެމްބަރު  29) OA/2018/029-220ބައެއް ނުވަތަ އެއްކޮށް ބަދަލުކުރުންކަމާއި، 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  އެގްޒިބިޝަންތަކާއި އަދި ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި  ގުޅިގެންޓްރޭޑް ޝޯ އާއި 

ޓޫރިސްްޓ ގެ ދަށުން މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމާއި،  (4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 6ޓީ ޤާނޫނުގެ .ޕީ ދެއްކުމަށް ބީ.

އްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން، ދިވެހިރާ

ދެއްކީ ނުވަތަ އިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއަށް އެފައިސާ ލަހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހނީ، އޮންދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ވިތު

ްނ ކަމުގައިވާަނމަ ަކމަށްވާތީ، މަރޗެންޓް މޮޑެލްއިްނ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޓްރެވެްލ އެޖެންޓުްނނަކީ، ދައްކަންޖެހެނީ ޓޫރިސްޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓު

އޭގެތެރެއިން އެއްބަސްވެވިފައިވާ މިންވަރެއް މުޢާމަލާތުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ސީދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ވަކި އަގެއް ނެގުމަށްފަހު 

ން ކަމަށްވާތީ، މި ބާވަތުެގ މުޢާމަލާތުން ވިތުހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ނެުގމަށް މީރާއިްނ ނިންމާަފއިވަނީ ކުރާ ޭއޖެންޓުދީގެން ހިންގޭ މުޢާމަލާތް

ގުިޅގެން  ޢާމަލާތާ ބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅަިއ، މި މުން)ިތނެއް( މެ 3ެގ ނޫންަކމަށް، މި މައްސަަލ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލް ށްގަޅަނރަ

ލިމިޓެޑަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް ިއންލަންްޑ  ވައްބިންެވސްޓް ޕީ.ޓީ.އީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޫނުޤާދަދު ޢަމީރާއިން ނަގާފައިވާ 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަމެވެ.

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 

 ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު

ނައިބު ރައީސާޓްރައިބިއުނަލްގެ   
ޖަމީލު هللا ނަޞްރު  

ރައީސްޓްރައިބިއުނަލްގެ   

 )ރިޔާސަތު(

 ހަސަން ޒުހައިުރ މުޙައްމަދު 
ބަރުންޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ  
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