ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-G/2020/027

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 08ޖުމާދަލްއޫލާ 1443

| ޓިން1001377 :

 12ޑިސެންބަރު 2021

ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 301 5555 :ފެކްސް 300 5571 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ނާއިބު ރައީސް ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު (ރިޔާސަތު)
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޝަން
ނަންބަރު)C-0063/2010 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

އަލްއުސްތާޛް ޙަމްޒާ ލަޠީފް (ދރއކ ނަންބަރު)A061900 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 13މުޙައްރަމް 1442
 31އޮގަސްޓު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 04ޞަފަރު 1442
 21ސެޕްޓެންބަރު 2020

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބނުމަށް.

ސަފުހާ  46ގެ 2
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
ނބަރު:
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަ ް

1017562/AUDN-GGST/MDC/2017/01
1017562/AUDN-GGST/SMC/2017/07
1017562/AUDN-GGST/SMC/2017/13

ތބުން):
އވާ ތަރު ީ
ތގަ ި
ރޚް (މަ ީ
ފޮނުވި ތާ ީ

 24ޖަނަވަރީ 2017
 17ޖުލައި 2017
 14ޑިސެންބަރު 2017

މއްދަތު:
ރވުނު ު
އޮޑިޓްކު ެ

 1އޮކްޓޫބަރު  2015އިން  30ސެޕްޓެންބަރު 2017

ވތް:
ޓެކުހުގެ ބާ ަ

ޓ
ޖީ.އެސްީ .

ނގާ އެނގުން:
ވރު އަ ް
މން ަ
ނޖެހ ޓެކުހުގެ ި
ދައްކަ ް

1017562/NOTA-GGST/MDC/2020/01

ނބަރު:
ރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަ ް
މީ ާ

CBD-SR/GST/2016/098

ދ:2
އދަ ު
އޅި ަ
ރއިން ކަނޑަ ެ
މށް މީ ާ
ނޖެހކަ ަ
އިތުރަށް ދައްކަ ް

ދވެހި
ކއް ި
ވދިހަ އެ ެ
ހސް އަށްސަތކަ ނު ަ
917,891.00ރ (ނުވަލައްކަ ސަތާރަ ާ
ރުފިޔާ)

ތރީޚް:
އޮޑިޓް ނިންމި ާ

 08ޖަނަވަރީ 2020

ނމަ):
ތވާ ަ
އވާ ތާރީޚާ ތަފާ ު
ގ ި
ރޚް (މަތީ ަ
ނގި ތާ ީ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެ ް

-

ޚ:
ކރި ތާރީ ް
ތރާޒު ު
އިއު ި

 06ފެބްރުވަރީ 2020

ރޚް:
ގތް ތާ ީ
ލއި ަ
ތރާޒު ބަ ަ
އިއު ި

-

ދދު:
ކރި އަ ަ
ތރާޒު ު
އިއު ި

ފސް
ޅސް ހަހާސް ަ
ނ އަށް ލައްކަ ސާ ީ
15,846,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަ ް
ވހި ރުފިޔާ)
ސަތކަ ދި ެ

ރޚް:
ނމި ތާ ީ
ޒމެދު ގޮތެއް ނި ް
ތރާ ާ
އިއު ި

 28މ 2020

ނމަ):
ތވާ ަ
އވާ ތާރީޚާ ތަފާ ު
ގ ި
ރޚް (މަތީ ަ
ނގި ތާ ީ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެ ް

-

ނމުން
ރގެ ނި ް
ވތަ މީ ާ
ގތުގެ ރިޕޯޓު ނު ަ
ނންމި ޮ
އމެދު ި
އސަލަ ާ
ކރި މަ ް
ތރާޒު ު
އިއު ި
ވނަމަ):
ފއި ާ
ބރު (ހުށަހެޅި ަ
ނަން ަ

220-OA/2020/19

ކރި ތާރީޚް:
ތއުނާފު ު
އިސް ި

 31އޮގަސްޓު 2020

ދދު:
ފއިވާ އަ ަ
ޚޞޫމާތު އުފެދި ަ
ގއި ު
ލއި ަ
މއްސަ ަ
ތއުނާފީ ަ
އިސް ި

ހ
ވ ި
ދހަ ދި ެ
ނވަ ި
ބސް ހާސް ހަތް ސަތކަ ު
926,790.00ރ (ނުވަ ލައްކަ ސައް ީ
ރުފިޔާ)

އވާ
ކއިފަ ި
ދގެ ދަށުން ދައް ަ
އ ާ
ނގެ  44ވަނަ މާ ް
އދާރީ ޤާނޫ ު
މބެހ ި
ޓެކްސް ނެގު ާ
ޓރެސްޓް ނުހިމެނ ގޮތަށް):
ޖރިމަނާ އާއި އިން ް
އދަދު ( ޫ
ސގެ ަ
ފައި ާ

ތދިހަ ހަތެއް
170,577.00ރ (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ހަ ް
ދިވެހި ރުފިޔާ)
ނގެ 44
އދާރީ ޤާނޫ ު
މބެހ ި
ހގެން ޓެކްސް ނެގު ާ
ހމަނުޖެ ި
މދު ހިތް ަ
މމާ ެ
ރގެ ނިން ު
މީ ާ

ވތް:
ލއިގެ ބާ ަ
މއްސަ ަ
ތއުނާފީ ަ
އިސް ި

އ
އ ް
އސަލަ ެ
މ ް
ފއިވާ ަ
ސތިއުނާފުކޮށް ަ
ށން އި ް
ދގެ ދަ ު
މއް ާ
ވަނަ ާ

މން:
ރގެ ނިން ު
ފއިވާ މީ ާ
ތއުނާފުކޮށް ަ
އިސް ި

220-OA/2020/19

ތރީޚް:
މން ނިންމި ާ
ރގެ ނިން ު
މީ ާ

 28މ 2020

2

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު ގެ ގޮތުގައި މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/19އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 1،265،425ރ (އެއް މިލއަން ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ހަތަރު ސަތކަ ފަންސަވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ)

ސަފުހާ  46ގެ 3
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(
 1އޮކްޓޫބަރު  2015އިން  30ސެޕްޓެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ،ގައި މީރާގެ ނަންބަރު
 08( 1017562/NOTA-GGST/MDC/2020/01ޖަނަވަރީ " )2020ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ
ނަންބަރު  08( CBD-SR/GST/2016/098ޖަނަވަރީ " )2020ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް"
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  08ޖަނަވަރީ  2020ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބންކް އެކައުންޓަށް  17މ  2016ގައި ސިމްލާ ،ރ .އިންނަމާދޫ،
ށފައިވާ 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް ) (A063461ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮ ް
މށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޢަދަދުގެ
ސާޅީސް ހަހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ކަ ަ
ތެރެއިން ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ މަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގނެ ކަމަށް ނިންމައި ،ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި 401.00،073،1ރ
ހސް ހަތަރު ސަތކަ އެކެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މީރާއިން
(އެއް މިލިއަން ހަތްދިހަ ތިން ާ
ރޒާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ އޮޑިޓްގެ
ޢތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތި ާ
ނ އި ު
ވރީ  2020ގައި އެފަރާތު ް
ނންމުމަށް  06ފެބްރު ަ
ނިންމި ި
ރގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/19އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު
ށ ނިންމައި ،މީ ާ
ތނެއް ނެތްކަމަ ް
ނނަންޖެހ ަ
ނިންމުމަށް ބަދަލުގެ ް
ފއިވެއެވެ.
ރިޕޯޓުން  28މ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާ ަ
ނފުކުރާ ފަރާތް  31އޮގަސްޓު
ތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއު ާ
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/19ނިންމުން އިސް ި
ނބަރު  TAT-CA-G/2020/027މައްސަލައެވެ.
 2020ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް

ސަފުހާ  46ގެ 4
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 08 :ޖަނަވަރީ  2020ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 1017562/NOTA-GGST/MDC/2020/01ނޯޓިސް
އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު " CBD-SR/GST/2016/098ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
 .2ދެވަނަކަމަކީ :މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބންކް އެކައުންޓަށް  17މ  2016ގައި ސިމްލާ ،ރ.
އިންނަމާދޫ ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް ) (A063461ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ  15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން
ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ހއެއް އިންސައްތަ) ގެ މަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގނެ ކަމަށް ނިންމައި ،ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި
އެ އަދަދުގެ ތެރެއިން ަ ( 6%
ށ
ހސް ފަސްދޮޅަސް ހަތް ދިވެހި ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހނެ ކަމަ ް
067.00،288،1ރ (އެއް މިލިއަން ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ އަށް ާ
އ
ފރާތުން އެކަމަށް މީރާގަ ި
ފބްރުވަރީ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީެ 06 ،
ނ
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން  28މ  2020ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/19އޮބްޖެކްޝަ ް
ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ،މި ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސް  1އަދި 2
ނންމާފައިވެއެވެ.
ގންނަން ި
ގައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުތިރާޟުތައް ބަލައިނު ަ
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު 08( 220-OA/2020/19
ނ
ވ ަ
ޖަނަވަރީ " )2020އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 44
ލށް
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ަ
މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 31 ،އޮގަސްޓު  2020ގައި ޓެކް ް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ކއުންޓަށް  17މ 2016
ނފުކުރާ ފަރާތުގެ ގެ ބންކް އެ ަ
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،އިސްތިއު ާ
ގައި ސިމްލާ ،ރ .އިންނަމާދޫ ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް ) (A063461ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ 15,446,500.00ރ
(ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ މީރާގެ ނަންބަރުTR-2012/G8 :
ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ ނަންބަރު  16ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އޖަންޓެއްގެ
ވ
ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާފައި ާ
ފައިސާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި؛ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބންކް އެކައުންޓަށް  17މ  2016ގައ އިބްރާހީމް
ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް ފަސް

ސަފުހާ  46ގެ 5
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ނުޖެހނެ
ލފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޓގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚި ާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި؛ މީރާގެ ،އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯ ު
އވާ 15,446,500.00ރ
މ ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފަ ި
ށ  17މ  2016ގައި އިބްރާހީ ް
ކ އެކައުންޓަ ް
ފަރާތުގެ ބން ް
ނ
ހތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
(ފަނަރަ މިލިއަން ަ
މީރާ އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ.އެއް ދައްކަން ނުޖެހނެ ކަމަށާއި ،އެކަމާއި ގުޅިގެން މީރާގެ ނަންބަރު 08( 220-OA/2020/19
ޖަނަވަރީ

)2020

"އޮބްޖެކްޝަން

ރިވިއު

ރިޕޯޓް"

ގައި

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުމަކީ

ބާޠިލު

ނިންމުމެއް

ށ
ކަމަ ް

ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށެވެ.

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި
މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ި ( 30
ޓތަކާއި
ށން ކޯ ު
ޤނޫނުގެ ދަ ު
މބެހ އިދާރީ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ލބިދީފައިވާ ި
އތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އި ު
ކށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް 3ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ގުނުން

ކަމާއި،

އެހެންކަމުން

ޚުޞޫމާތު

އުފެދިފައިވާ

މި

މައްސަލައަށް

ބަލާއިރު،

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ނ
ފަރާތު ް

ގ
ނބަރު  220-OA/2020/19އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތު ެ
އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަ ް
ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  17މ 2020
ގޮތެއް

ނިންމާފައިވާއިރު،

ނ
ށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެ ް
ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

މީރާގެ

އެ

ނިންމުން

4

ވ
އ ާ
ނ މީރާއަށް ފޮނުވާފަ ި
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  31އޮގަސްޓް  2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ް
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" 5އިން އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ
ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ

3

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ ( 1ޖުލައި )2021

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ށ ަ
 4މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް
5

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/073ސިޓީ ( 21ސެޕްޓެންބަރު )2020
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ދރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބރުން އިސްތިއުނާފު
ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އި ާ
ބޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި
އސްތިއުނާފު ފޯމު ާ
ހށަހަޅާފައިވާތީ ،އެ ި
އނަލަށް ު
ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން
ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އ
 .6ފުރަތަމަ ކަމަކީ :މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަ ި
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ
ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ؛
ގ
ބލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
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 44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ވނަ ނުކުތާގައިވެސް،
ތތަކުގެ ަ 8
މރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކު ާ
ކޓުގެ ީ
(ށ) ދިވެހިރާއްޖގެ ހައި ޯ
މގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ
ނގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނު ު
ނ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ށ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77 7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަތު ގުނަންވާނެކަމަ ް
ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.

6
7

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދު)
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .7ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮ ް
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ
 .8ތިންވަނަ ކަމަކީ :މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން
ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/19އޮބްޖެޝަން ރިވިއު
ފއިވަނީ  17މ  2020ގައެވެ.
ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާ ަ
 .9ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  31އޮގަސްޓު  2020ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 96ނުވަދިހަ ހައެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 66ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

8

އ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ނވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެ ް
މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން
ގ
ނންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
މން ި
ނފުކުރުމަށް ،އެ ނިން ު
މނުޖެހނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތިޢު ާ
ދ ހިތްހަ ަ
ނިންމި ނިންމުމާމެ ު
ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ 9.އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި
ގ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ނންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
މރާގެ ނިންމުން ި
މތިންީ ،
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ ަ
އވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ
ލއިން ނިންމާ މައްސަލައެއް
 .11މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަ ް
ށ
ވއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ ،ނުވަތަ އެޓްރައިބިއުނަލްއަ ް
ޞލުތަކާއި ،ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަ ާ
ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އު ޫ
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މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހ –  4( "3ޖުލައި  )2020ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

ފއިވާ ދުވަސްތައް،
ޙާލަތާގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވި ަ
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.
9

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ

މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ  37ވަނަ މާއްދާ (މިހާރުގެ  44ވަނަ މާއްދާ) އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް
ތރެއިން ،މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތާ 30
ތތަކުގެ ެ
ކށްފައިވ .އެ ޝަރު ު
ތކެއް ބަޔާން ޮ
ށ ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ޝަރުތު ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަ ް
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މައްދާ އިސްލާހުކުރިއިރު ،އެ މާއްދާގެ
ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ.

ސަފުހާ  46ގެ 8
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގންނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން
ކށް ެ
ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބނުން ޮ
ނނުގެ
ނވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ގ ް
ކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައި ޯ
އ
ނނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެ ް
ބނެފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގު ާ
 44ވަނަ މާއްދާ އާއި  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ކން
ދވަސްތައް ހިމަނަންވާނެ ަ
ވސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ު
ދ ދު ަ
ނުވެއެވެ( 30 .ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަން ު
ނ އެނގކަށް ނެތެވެ.
ޓކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ް
ނނުވާނެކަން ެ
ނުވަތަ ހިމަނައިގެ ް
 .12ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުތައް
ދރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "މި
ކށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އި ާ
ގުނާނގޮތް ބަޔާން ޮ
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ ،އެހެން ގޮތަކަށް މުއްދަތު
 .13ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ނމަ ،އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ
ވ ަ
ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
ގމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމެވެ .އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެ ު
ދތެވެ .އެ
ދގައި ބުނާ މުއް ަ
ވނަ މާއް ާ
އ އެ ގަވާއިދުގެ ަ 35
ފއިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ .އެ ީ
ގތް ކަނޑައަޅައި ަ
މުއްދަތު ގުނާނެ ޮ
ރސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
އވާ ( 30ދުވަސް) ގުނުމުގައި ަ
މއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ "މި ާ
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަ ީ
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު
ކުރެވުމުން އައިގޮތް
ރން ފެށީ  18މާރިޗު  2010ގައެވެ .އގެ ( 90ނުވަދިހަ)
 .14ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު ަ
ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދައިފައިވެއެވެ.
ށ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަށްފަހު 30 ،އެޕްރީލް  2012ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ ް
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އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  46ގެ 9
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .15ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެ މާއްދާގައި
އސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެ ް
ނނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)،
ނ  18މާރިޗު  2010އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އެ ޤާ ޫ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
ށން ޓެކް ް
ދ  49ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 36 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަ ި
ނ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
ފއިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ބދީ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލި ި
މާއްދާގެ
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މލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ 29
ނތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ޢަ ަ
ނންމު ް
ދަށުން މީރާގެ ި

ޑިސެންބަރު  2011އިންނެވެ.
ދތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
ބނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއް ަ
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ު
ޤނޫ ު
 .16ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ާ
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މީރާގެ
ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
ނ
މބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބު ާ
ކރަން ފެށުނެވެ .ޓެކްސް ނެގު ާ
 30 .17މ  2013ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ު
މުއްދަތުތައް ގުނާނެގޮތުގެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "މި
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އެ ގަވާއިދުގައި
ހށަހެޅުމަށް
ޓރައިބިއުނަލަށް ު
އ ޓެކްސް އެޕީލް ް
މ ނިންމުންތަ ް
ނން ާ
ފއި ވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ި
ކށް ަ
އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާން ޮ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ
މ
ނހިމަނައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން ާ
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ު
މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.
 .18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
އިސްތިއުނާފުކުރެވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ
އދަތު ގުނުމުގައި ގެންގުޅ
އނަލުން މު ް
ފރާތްތަކަށް ޓްރައިބި ު
ގުޅގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 13

ވަނަ މާއްދާ ( .37އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދ ހައްޤު އުފަންވުން)

ސަފުހާ  46ގެ 10
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންދު
އވެ.
ގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެ ެ
ނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލު ެ
ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގު ު
ކސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް
ދށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ޓެ ް
 .19ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއި ަ
ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މައްސަލަ
ވލާދީ
ދޔައިރުވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ހަ ާ
އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެން ި
މއްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި ަ
އފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތު ު
އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު ު
ނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައިވާކަން އެނގކަށްނެތެވެ.
ތ ް
ދވާ ފަރާތުންވެސް ،ޤާނޫނީ ގޮ ު
ފަރާތުންނާއި އިސްތިއުނާފު ރައް ު
 .20ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ
މއްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް،
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިަ ،
ސ
ތ ގުނުމުގައި މީރާއިންވެ ް
ތ ކޮށްދެނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަ ު
މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އގެން ދަލާލަ ު
ތން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނގޮ ު
ގުނުމެވެ.
 .21އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު

( 30ތިރީސް)

އ އޮންނަ
ގތަށް ހަމަޖެހިފަ ި
ގނާ ޮ
ނދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ު
ނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަ ް
ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަ ް
ށ
ލކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަ ް
ފރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫ ު
އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން
ވދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
 .22ހަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި
ގނުމުގެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
ށ ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތު ު
މ ް
އ އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހނަކަ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ށން
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއި ު
މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް އެޕީލް
ކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ކން ބަލައި ަ
ގނެކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނ ާ
 .23ހަތްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ .އެއީ މޯލްޑިވްސް
މއައްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް
މރާ) އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ .އެ ޤާނޫނުގައި ދެ ު
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ( ީ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ
ނނު ހިންގުމަށްޓަކައިެ ،
ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާ ް
ޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި
 .24ހަމަ އެއާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
ޓރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް
ވނީ " ް
ނގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ށ ލިބިދީފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ނ
ހނިހެ ް
ރއިބިއުނަލްއާބެހ އެ ެ
ނ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހއުޞޫލުތަކާއި ޓް ަ
ނލްއި ް
ހިންގާގޮތާއި ،ޓްރައިބިއު ަ
ކަންތައްތައް ހިމެނ ގަވާއިދެއް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާ
ނ
އން އެ ޤާނޫނުގެ  62ވަ ަ
ނލްއިން ހަދަންވާނެއެވެ ".މިފަދަ ި
މސްދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއު ަ
ތނެއް) ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ި ( 3
ކމުގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ
ކން ަ
ނލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިންގާ ަ
ނ ޓްރައިބިއު ަ
ނ އޮތުމުން އެނގެ ީ
ނ ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ް
ވނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމެވެ.
ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައި ަ
ބދީފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުގެ
ލ ި
އދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ި
ތކަށް ބަލާއިރު ،މީރާއިން ގަވާ ި
 .25އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައް ަ
ކސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ޖހެއެވެ .ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެ ް
ތެރެއިންކަން ގަބޫލުކުރަން ެ
ކރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ.
ގންވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލު ު
އދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެ ެ
މބެހ ި
ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގު ާ
ނ
ގއި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ .އެ މާއްދާގައިވަ ީ
އދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާ ި
ވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނނާއި މި ގަ ާ
ނވާހާ ހިނދަކު ،ޤާ ޫ
އ ު
ށ ބަޔާންކޮށްފަ ި
"މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަ ް
މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މި އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި
އ
ލންޖެހނީ ،އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވަ ި
ކން ސާފުކޮށް އެނގކަށްނެތެވެ .އެހެންކަމުން ބަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއް ަ
ގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި މާއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވނެ ކަމަށެވެ.
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެ ެ
ތއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ 30
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސް ި
 .26ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ،
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގު ު
ށ
ކރެވނެކަމަށް އަހުރެންނަ ް
ބޤު ު
އސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތް ީ
އދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ި ،
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާ ި
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް
ގ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި
ނނެ ގޮތު ެ
ސތިއުނާފީ މުއްދަތު ގު ާ
ރއިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ،އި ް
ނެތަތީއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓް ަ
ހިނދެއްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލު
ބލު ކުރެވެއެވެ.
ރންނަށް ޤަ ޫ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހު ެ

ސަފުހާ  46ގެ 12
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .27އަށްވަނަ ކަމަކީ :ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
އކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލބިދީފައެއް ނުވެއެވެެ .
އނަލަށް ި
ނކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ދިވެހިރާއްޖގެ އެއްވެސް ޤާނޫ ަ
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށާއި
ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖގެ ު
ހ ހިނދަކު ،އެ ގަވާއިދަށް
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ާ
ރތްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި އަހުރެން
ގއި ހިމެނ އެންމެހާ ފަ ާ
ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ަ
ދެކެމެވެ.

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން
ގއި ހިމެނ ޤާނޫނީ ނިންމުންތަކާއި މަބްދައުތަކާއި އަމުރުތަކަށް
ނތަކު ަ
 .28ނުވަވަނަ ކަމަކީ :މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
ތކުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ އާންމު ކަމެކެވެ.
ލގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލު ަ
ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަކީ ދަށުމަރުހަ ާ
މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ .މިއީ ދުނިޔގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ
ހމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މަބްދައުއެކެވެ .މި މަބްދައުއަށް ަ
އ
ށ ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކާ ި
ނތަކަ ް
 .29މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
މލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކން ތަބާވެ އަ ަ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ދށު
ނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ަ
މ ނި ް
މރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިން ާ
ތ ަ
މއްދާގެ (ރ) ގައިވަނީ "މަ ީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ ާ
ގ
ވހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ެ
ނއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އަދި ދި ެ
ވންވާ ެ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ާ
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ނ
 77ވަނަ މާއްދާގައިވަ ީ

"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން
ފ
އންޞާ ު
ނނާއި ،ޢަދުލު ި
ގ މަޖިލީހު ް
ރތުންނާއި ،ރައްޔިތުން ެ
ހންގާ ފަ ާ
ގ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ި
ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއް ެ
ނއި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި ،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބިމީހުން ާ
ނ
ކންނާއި އެންމެހާ ރައްޔިތު ް
ކލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަ ު
އންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެ ު
ހންނާއި ،ސިފަ ި
ހަވާލުވެތިބި މީ ު
ނމުމެކެވެ" .މިފަދައިންނެވެ.
އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނި ް
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
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ގ
 .30މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ެ

13

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ
ބލު ު
 5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރަށް ެ

ތކަށް ،ދަށުމަރުހަލާގެ
މން ަ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިން ު

ނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު
ކޯޓުތަކު ް

ރިއާޔަތް

ކުރަންވާނެކަމަށް

ނ
ވ ) (doctrine of stare decisisއަށް ރާއްޖގެ ޤާނޫ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނގެނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށް ާ
ވންޖެހކަމެވެ.
ނލުތަކުން ތަބާ ާ
ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ .އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއު ަ
 .31ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ .އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެ

14

 46ވަނަ

ގއިވެސް ،މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ
ޕެރެގްރާފުގައި "...ދުނިޔގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކު ަ
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ މުޠުލަޤަށް ،އެކަމާމެދު އިތުރު އެއްވެސް
ނނާއި ،އެ ޤަޟިއްޔާގެ 49
ނވެ ".މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމު ް
ސުވާލުކުރުމެއް ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫ ެ
ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ
އޮތުމަކީ ،މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި
ށ
ނތަކަ ް
މރުހަލާގެ ނިންމު ް
ގނީ މަތީ ަ
ނނަ އޮތުމުން އެނ ެ
އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮ ް
ތކާ ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.
ނ ަ
ލތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމު ް
ރއިބިއުނަލުތަކުން އިސްތިސްނާ ހާ ަ
ނނާއި ޓް ަ
ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކު ް
ނކުރާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވން ލާޒިމް ު
ލގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ު
މ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ދަށުމަރުހަ ާ
ނން ާ
 .32މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ި
ރއިން )(per incuriam
މންތަކުގެ ތެ ެ
ގ ކޯޓުތަކުގެ ނިން ު
އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މަތީ މަރުހަލާ ެ
ލއަށް ޤަބޫލުކުރެވނެމަ ،އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި،
ނިންމުންތައް ކަމަށް ދަށުމަރުހަ ާ
ބލާ މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް
މމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ ،ފަހުން ަ
މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިން ު
ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.
 .33އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި
އކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމައިފައިވާ
އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖގެ ހަ ި
ތބާވާންޖެހނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ

13
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-A/15ޤަޟިއްޔާ ( 15ފެބުރުވަރީ )2021
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަޠްބީޤްކުރުން
ޖލައި  2021ގައެވެ .މި
 .34ދިހަވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ ު 1
ނ
ބޤުކުރުމު ް
ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ތަޠު ީ
ލންޖެހެއެވެ.
ބ ަ
ނިކުންނަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަށް ަ
ނ
ނ ީ
ށވެ .މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާ ޫ
ޤބަލަ ެ
 .35ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަ ު
އ
ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅ ކަމެއްނޫނެވެ .ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެ ް
ކށްފިނަމަ އެވަނީ ) (Retrospective application of lawގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ 1 .ޖުލައި 2021
ތަތުބީޤް ޮ
ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ތަތްބީޤު ކުރެވނެކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާގެ
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ދިވެހިރާއްޖގެ

ނ
 8ވަނަ ނަންބަރުގައިވަ ީ

ޔސް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ
"...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވި ަ
ދ
ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެ ު
ނ އެނގެއެވެ .އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވތުވެ ދިޔަ ކަމަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ
ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއްކަ ް
ޤނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގނީ އަލަށް ފާސްވި ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް
ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ާ
ނނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދނަމަކަން އެނގެއެވެ".
ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެހެން ޤާ ޫ
ގން" )(Retrospective
 .36މީގެ އިތުރުން ،އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނ ު
ވ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޫސާ ނަޞީރު ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައި ާ

16

ފަދައިން،

ރ
ތ އގެ ބު ަ
ނނެއްގެ މަންފާ ނުވަ ަ
ވ ޤާ ޫ
ނވީ ފަހުން ވުޖޫދު ާ
ތސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެ ު
ބހުން އިސް ި
ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ަ
އ
އފުލަން ނުޖެހ ކަމުގަ ި
ވތަ ު
ލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނު ަ
ނވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ި
ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ު
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޢމަރު ޤަޟިއްޔާގެ
 .37އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވ .ފަރީދާ ު

17

އ
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ބ) ގަ ި

ށ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ
ފ ާ
ތބީޤުކުރެވނީ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
"...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ތަ ް

15

ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2008/SC-C/02ޤަޟިއްޔާ ( 2އޮކްޓޫބަރު )2008

16

ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  22( 2014/SC-A/41ޖޫން )2020

17

ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017/SC-E/05ޤަޟިއްޔާ ( 22މާރިޗު )2017
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށް ،ނުވަތަ ކުރެވ މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ
ށ އެ ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ"
ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަ ް
ގ
ގތުން ،ހުރިހައި ބާވަތެއް ެ
ޤ ނުކުރެވުން ކަމާއި ،މި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ޮ
ތޠްބީ ު
( )retrospectiveކޮށް ަ
ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު "...މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން
ނ
ވހިރާއްޖގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ،އެއާމެދު އަމަލު ކުރެވުމު ް
ނ ނުހިންގުމަކީ ދި ެ
ޤނޫ ު
އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ާ
އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު
ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.
ނ ޓެކްސް
ވ ނިންމުމުގެ ކުރީ ް
ސލުތަކުގެ އަލީގައި 1 ،ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ާ
 .38އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އު ޫ
ނ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ތަތްބީޤު ނުކުރެވ ެ
ބލުކުރެވެއެވެ.
ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަ ޫ

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު
 .39އެގާރަވަނަ ކަމަކީ :ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ކޮންމެ
މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،
ގ
އނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ެ
ގއި ނުވަތަ ޓްރައިބި ު
ނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއް ަ
ކށްފައިވާ މި ި
ޤާނޫނަކުން ޤާއިމް ޮ
ތެރގައި ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ
ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
މ
ތރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން ނިން ާ
 .40ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަ
ހމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް
ފރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ަ
ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކޮށް ު
މބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް
ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ .ޓެކްސް ނެގު ާ
ތހަމަނުޖެހނަމަ ،އެކަމެއް
ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހި ް
ނމުން ނިންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ނ ް
އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،އެ ި
ނވެ .މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމާއި ،މީރާގެ އެހެނިހެން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިން ެ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަން
އެނގެއެވެ.
 1 .41ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް 1
ށ
މ ް
ނބެލނެކަ ަ
ު
ޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން
ލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43މާއްދާގެ (ނ) އިން ި
ނިންމައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖގެ ު
ތއުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް
ގތުން ަ
ނމުމަކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ޮ
ނ ް
ގެއްލިގެންދާނެއެވެ .މީރާގެ ި
ނޯންނާނެއެވެ.
ތ
 .42ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަ ަ
ށހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ހު ަ
ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ .ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް
ރ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
ހށަހެޅ އިންސާފުގެ މީޒާނަކީ ޓެ ް
ރތަމަ މަރުހަލާގައިު ،
ބެލުމަށް ފު ަ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން އެނގތީއެވެ.
ތން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން
 .43ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "އިދާރީ ގޮ ު
ށ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް ،ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި އަސަރު
ފޯރައިފާނ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު
ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ.
އވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،
 .44ބާރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި ،އަދި މީރާގެވެސް އެ ް
ނތައް މާނަކޮށް
ތށް ޤާނޫ ު
ތއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލގޮ ަ
ބން އިސް ި
އއި ބަދަލެއްގެ ސަބަ ު
އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށް ަ
ވނެވެ .މި ހިނދުގައި މިފަދަ
އއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނު ާ
މކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ަ
ނ އަމަލު ކުރު ަ
ޓްރައިބިއުނަލު ް
ނ ނުބެލނެކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ ތަނަކާމެދު
މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލު ް
ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
 .45ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މާއްދާތަކުގެ
ނތަކާމެދު
ތެރެއިން އެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެހެނިހެން ނިންމު ް
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ނ
ނޖެހނަމަ ،މީރާގެ ނިންމު ް
މ ު
ތކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ހިތްހަ ަ
މން ަ
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،އެ ނިން ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދ މާއްދާއެކެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ،އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ
ހދުމަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރުވާއެއް ޯ
ކ
ވ ޓްރައިބިއުނަލެވެ .އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަ ީ
އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައި ާ
ކވެ.
މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެ ެ
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް
މނުޖެހ ޓެ ް
ނންމުމާމެދު ހިތްހަ ަ
މރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ި
 .46މިހެން ވުމާއެކު ،އިއުތިރާޒު ަ
ވސްނާލުން މުހިންމެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ
ދވެއްޖެނަމަ ،އގެ ނަތީޖާއާމެދު ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަން ު
ނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަކީ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން
ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
ތށް ދައްކަންޖެހ ދަރަންޏެކެވެ.
އސާ ނުލިބހާހިނދަކު ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ފަރާތުން ދައުލަ ަ
ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ފަ ި
ބގެންވެއެވެ ".އަދި ޓެކްސް
ލތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލި ި
އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައު ަ
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް ،ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅ ޖޫރިމަނާއެއް
ދއުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއްަ ،
ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ ".އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 49
ށހެޅ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަކީ،
ރޢަތަށް ހު ަ
މ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝަ ީ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ " ި
ގ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި ،އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން
ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމު ެ
އ
ގ ގޮތުގަ ި
ރތަކުން ޓެކުހު ެ
ވނެއެވެ .ވަކި ފަ ާ
ނ ބަލައިގެންނު ާ
ޢދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތު ް
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ަ
ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ބެލނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ".
 .47އެހެންކަމުން ،އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ ،އަދި އެ ނިންމުމުގައި
ނ
ށހަޅަން އޮން ަ
ނންމަން ހު ަ
އ ި
ތން ގޮތެ ް
ނކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮ ު
ނންމުމަށް ތައު ު
މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ި
އވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެ ެ
މއްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައާގުޅ
ހށަހެޅ ަ
ޖރާއަތުތަކާ ހިލާފަށް ު
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ު
ބލަންޖެހެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން
މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :
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ވހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި
އ މައްސަލައާގުޅ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅ މައުޟޫޢީ ާ
މީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުންެ ،
ނުދެއްކނެކަން އެނގެއެވެ.
ފކުރެވނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް
ވމުން އގެ ފަހުން އިސްތިއުނާ ު
ކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ު
 .48ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ފނަމަ،
އސްތިއުނާފު ނުކޮށް ި
ކށްފައި ނުވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ ،ނުވަތަ ި
ޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާން ޮ
ޓެކުހާބެހ ާ
މމަކީ ނިހާއީ ނިންމުމެއް ގޮތުގައެވެ.
ދެން ބަލަންޖެހނީ މީރާގެ ނިން ު
ނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު ،އިންސާފުނުލިބި އެނބުރި
 .49ތރަވަނަ ކަމަކީ :އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުން އި ް
ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ،މިއީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ
ނ
ވ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ ް
އސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެން ާ
ނނު ަ
މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާ ޫ
ނނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ ".މިފަދައި ް
މތިކުރެވިފައިވާ
އބިއުނަލަށް ަ
އންސާފު ހޯދައި ދިނުމަކީ ޓްރަ ި
ށ ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކުގައި ި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ
 1 .50ޖުލައި  2021ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ކމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
މންވާނެ ަ
ގތެއް ނިން ަ
ނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ޮ
މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތު ް
ޤޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77
ކޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ަ
މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖގެ ހައި ޯ
މށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި އަހުރެންނަށް
ލން މައްސަލަ ނުބެލނެކަ ަ
ތކޮށް ޓްރައިބިއުނަ ު
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަ ް
ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.
ކއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަ ެ
 .51ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ާ
ހންކަމުން،
މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ .އެ ެ

ށ
ތ ް
ށ ދެވިފައިވާ މުއްދަ ަ
ބއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

މރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދ
މންތަކާމެ ު
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
 .52ސާދަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 44
ށ
ނ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ "އިސްތިއުނާފުކުރުން"
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަ ެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

އެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
އވެ.
ޖހެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަން ެ
 .53ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ
ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ
ގތު ަ
އދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގ ޮ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާ ް
މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރ އަމުރުތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ
ތ
ވ ަ
އ ނިންމާފައިވަނީ ނު ަ
ނލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެ ް
މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއު ަ
ގން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ
ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބި ެ
ހޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ހުށަ ަ
ތ
ގންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .ޓެކުހާބެހ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން މަ ީ
އިޚްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބި ެ
ގ  55ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ .އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ
މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވނީ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ.
މން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
 .54ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
ށހެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56
ނމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނި ް
މބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު
ނފެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް ނެގު ާ
އ ާ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތި ު
ނ
ށކަން އެނގެއެވެ .މީރާއި ް
މ ް
ށ އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނު ަ
ނންމުމަށް ތައުނުކުރުމަ ް
ށފައި އެވަނީ މީރާގެ ި
ބނުންކޮ ް
ރ
ނވެ .މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ .އިދާ ީ
ނތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫ ެ
ނިންމާ ނިންމު ް
ނނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ.
ނިންމުންތައް ޤާ ޫ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު
ރ
ނބަ ު
ގތުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަ ް
 .55ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅ ޮ
2015/05

އާއި

ދިވެހިރާއްޖގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ބރު
ނަން ަ

2015/SC-RU/02

ރޫލިންގގައި

ނނާއި
ކޯޓުތަކު ް

އސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ،ޓެކްސް
ކން ނިންމާ މަ ް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ު

ސަފުހާ  46ގެ 20
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ
ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި
އސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކން ނިންމާ މަ ް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ސިޓީއެކެވެ.

އިއްތިފާޤުވި ނިންމުން
ނ
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ް
ބރު  TAT-CA-G/2020/027މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް
ނ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނުގަނެ ،މައްސަލަ
ޤން ނިންމައިފީމެވެ.
ނބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
އމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް) މެ ް
މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދި ު
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު
ނުކުތާތައް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 1އެކެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާއާ ބެހގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .56ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އިބްރާހިމް
ގ
ނމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ސަފާރީ ބޯޓު ެ
ފަލާޙްގެ މިލްކެއްކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ސަފާރީ ބޯޓު ބަ ު
ނ
ތ ް
އ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
މ ފަލާޙް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގަ ި
ގތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާ އިބްރާހި ް
މަސައްކަތުގެ މުޤާބިލުގެ ޮ
އެފައިސާ ދައްކައިދިނުމުން ،އިބްރާހިމް ފަލާޙް އެ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ މުޢާމަލާތްކަމަށާ،
އ
ތކަމަށާއި ،އެސަބަބަށްޓަކަ ި
އޖެންޓެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާ ް
ފރާތަކީ މިޙާލަތުގައި މުޢާމަލާތުގެ ެ
އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ކރެވނެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް
ޠބީޤްނު ު
ގ ނަންބަރު  TR-2012/G8އެ މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަ ް
މި މުޢާމަލާތަކީ ޓެކްސް ރޫލިން ް
ނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި
ބ ެ
އސް.ޓީ ދައްކަން ނުޖެހކަމަށް ު
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީެ .
ބަޔާންކޮށް މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެ ް
ވ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ ކަންތައްތަކަކީ:
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައި ާ
( .57ހ) އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ( 15,446,500.00ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ
ސާޅިސް ހަހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙުގެ މިލްކެއް ކަމަށްވާ "އައިލަންޑް ކުއީން" ނަމަކަށް ކިޔާ
ވ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދައްކަންޖެހ އަގު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
މސައްކަތް ކޮށްދ ފަރާތް ކަމަށް ާ
ސަފާރީ ދޯންޏެއް ބަނުމަށް އެ ަ
ލޙްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު
ފ ާ
ޢބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދައްކާފައިވާތީ ،އިބްރާހީމް ަ
ފަރާތުގެ ފަރާތުން ަ
ރ
މށް އަނބު ާ
ވ ފައިސާއެއްކަމަށާއި ،މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނު ަ
އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާފައި ާ
ފއިވާ ބިލުތައް ދައްކުވައިދ ޕމަންޓްތަކެއްގެ ސާމްޕަލް
ދައްކާ އުޞޫލުން އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮށް ަ
ޢބްދުﷲ
ނ ބަނދެފައިވަނީ ަ
މގެ އިތުރުން ،އައިލަންޑްކުއީ ް
އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާލިޔުމާއާއެކު ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއިީ ،
ޒިޔާދުކަމަށާއި ،އަދި އެމަސައްކަތް އނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުންކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ދައުރަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ދައްކަންޖެހ ފައިސާތަކެއް އނާގެ ބަދަލުގައި ދައްކައިދިން އޖަންޓެއްގެ ދައުރުކަމަށާއި ،މިކަން
ފ
ދމެދު ވެފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓްސްތަކެއް ނޯޓިސް އޮ ް
ފލާޙް އަދި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އާ ެ
ށ އިބްރާހީމް ަ
ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ް
އވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އޮބްޖެކްޝަން އާއެކު ހުށަހަޅާފަ ި
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ނ
( .58ށ) މީރާގެ ނަންބަރު TR-2012/G8 :ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ  16ވަނަ ނަންބަރު (ޑިސްބަރސްމަންޓް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ
ކށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ
މޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އޖެންޓު ޮ
"ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ ު
އ
ތން ޒިންމާވާން ޖެހެނީ އޖެންޓް ކަމުގަ ި
އަތުން އަބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް ،އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮ ު
ނ
އހެންކަމު ް
އން ކަމަށާއިެ ،
ނޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ ".މިފަދަ ި
ހދާ އަދަދުން އޖެ ް
އ ގޮތުން އަނބުރާ ޯ
ނުވާނަމަެ ،
އރު" ،އައިލަންޑް ކުއީން" ސަފާރީ ބަނުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް
މީރާގެ ނަންބަރު TR-2012/G8 :މި މުޢާމަލާތަށް ތަޠްބީޤްކުރާ ި
ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ޤާނޫނީ
ނފުކުރާ
މށްފަހު ،އިސްތިއު ާ
ފރާތުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދެއްކު ަ
ގޮތުން ދައްކަން ނުޖެހ ޙާލަތުގައި ،އެފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
އޢަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ.އެއް ނުނެގ ެ
ރ ހޯދާއިރު ެ
ފލާޙްގެ އަތުން އަނބު ާ
ފަރާތުން ކުރި ޚަރަދު އިބްރާހީމް ަ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގ އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާލިޔުމާއި ގުޅިގެން މީރާއިން  28މެއި  2020ވަނަ ދުވަހު
( .59ނ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ބރު 220-OA/2020/19 :އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ބިނާކޮށްފައިވާ ދެކަމަކީ؛
އިޝޫކޮށްފައިވާ މިރާގެ ނަން ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާފައިވާ ކޯސްޓް ލެޖަރ ގައި އައިލަންޑް ކުއީންގެ ބަނުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ  14,596,056.00ރ (ސާދަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ފަންސާސް ހައެއް ދިވެހި
ހދާފައިވަނީ ޓެކްސްޕެއަރގެ
ލތައް ަ
ދއްކާފައިވާ ތަކެތިގަތް ބި ް
ރުފިޔާ) ކަމަށްވުމާއި؛ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ަ
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަމުގަކަމަށްވުންކަމަށް އިސްތިއު ާ
ބރޯސާވެފައިވާއިރު ،ޚުދު މީރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ
ށ ަ
( .60ރ) މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަކަ ް
ގ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އަދި އެއަށް ބާރުދ ލިޔެކިޔުންތައް
 4.2ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިން އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީ ެ
އނުވާކަމަށާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު
ބެލެހެއްޓިފަ ި
އވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން،
އޓިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފަ ި
ލހެ ް
އހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބެ ެ
ނިމތާ މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ަ
އައިލަންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ ހަމައެކަނި 14,596,056.00ރ
(ސާދަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ފަންސާސް ހައެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމަށް މީރާއިން ނިންމިއިރު އަދި އެ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަށް ބަލައިގެން ކަމުގައިވީހިނދު ،ޚުދު މީރާއިންވެސް
ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިސް ި
އ
ތ މަދުވާކަމަށާއި ،ވީމާ ،އެ ީ
އ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރގައި ހުންނަންޖެހ މަޢުލޫމާ ު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގަ ި
ބލައި
އކަނި އެމަޞްދަރަށް ަ
އންވެސް ނުދެކ ޙާލަތުގައި ހަމަ ެ
އކަށނެ މަޞްދަރެއް ކަމަށް މީރާ ި
ނންމުމަށް ެ
އެފަދަ ނިންމުމެއް ި
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ އުޞޫލުތަކާއިވެސް ޚިލާފު
ގނެވނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އޮޑިޓްކުރުމު ެ
ގޮތެއް ނިންމާފައިވުމަކީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލައި ެ
ކަމަކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އ
އ ީ
ވބު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް 5-ގެ އަރިމަތީ ޞުރުޙީ އަށް ބަލައިލުމުން ެ
( .61ބ) މީގެއިތުރުން މީރާއިން ޖަ ާ
ވ ލެޖަރ އެއް ކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަކަމަށާއި،
"ޑިރެކްޓަރޒް ކަރަންޓް އެކައުންޓް" ގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައި ާ
ފނިން
ކންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ނުވަތަ ކުން ު
"ޑިރެކްޓަރޒް ކަރަންޓް އެކައުންޓް" އެއީ ޑިރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ު
ނަގާފައިވާ ލޯނު ހިސާބުކުރާ ލެޖަރ އެއްކަމަށާއި ،އެއީ ކުންފުނިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ސލްސް ޖެނެރޓް ކުރަން ކުރާ ޚަރަދު
ވ
ށފައި ާ
އންޓުގައި ހިސާބުކޮ ް
މން ،އެ އެކަ ު
މށާއި ،އެހެންކަ ު
ނުވަތަ ކޯސްޓް އޮފް ސލްސް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެއް ނޫންކަ ަ
ޢަދަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިބްރާޙިމް ފަލާޙް އަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކޮށްދިން މަސައްކަތެއް ހިސާބުކޮށްފައިވާ
ލެޖަރ އެއް ނޫން ކަން އެއަށް ބަލައިލުމުންވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނެކަމަށާއި ،އެއީ ފަލާޙް ގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް
އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެއްކަމަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ.
( .62ޅ) އައިލަންޑް ކުއީންގެ އަކީ އަބަދުވެސް އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ މިލްކުގައި އޮތް ސަފާރީއެއް ކަމާއި ،އެ ސަފާރީ ބަނުމަށް
ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާއި ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާބިތުވާއިރު އެކަމަށް މީރާއިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި،
ނ
ތގެ ދައުރަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އޖަންޓެއްގެ ޙައިޘިއްތަޔު ް
މލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ބނުމުގެ މުޢާ ަ
އައިލަންޑް ކުއީން ަ
ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތެއްކަން އިބްރާހީމް ފަލާޙް އަދި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓްތަކުން
އ
ފެންނަން އޮތް ހިނދު ،އަދި އެކަން މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީހިނދުެ ،
އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފައިސާ
އބަސްވުންތަކުން ފައިސާ
ނކޮށްފައި ވީހިނދު ،އަޞްލު އެ ް
ނން ބަޔާ ް
ދައްކަންޖެހ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް ފަލާހްގެ ަ
ނތަކާއި އިންވޮއިސްތަކަށްވުރެ އެޖެންޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ
ފންނަން އޮއްވައި ،އެއްބަސްވު ް
ދައްކަންޖެހ އަޞްލު ފަރާތް ެ
ނ
މުއާމަލާތުތަކަށް މީރާއިން އިސްކަންދީފައިވަނީ ރަނގަޅު ހަމައަކުން ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެ އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ދަށު ް
އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އޖަންޓެއްގެ
ސ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިއްމާއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މަތިވެފައި ނުވާކަމަށާއި،
ގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެފައި ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ދައްކާއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ
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ނ
މީރާގެ ނަންބަރު TR-2012/G8 :ޓެކްސް ރޫލިންގ އިން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ބުނެފައިވެއެވެ.
ހޅާފައިވާ  14ޑިސެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ އީ-މެއިލް
( .63ބ) މީރާއިން ޖަވާބު ފޯމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް 3-ގެ ގޮތުގައި ހުށަ ަ
ތކެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ އީ-
އިން ނަގާފައިވާ އެކްސްޓްރެކްޓް އަކީ "އައިލެންޑް ކުއީން" އާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ަ
ތން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ
މެއިލް އަކީ ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާ ު
ފައިސާތަކަކާއި ގުޅިގެން  06ނޮވެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު މީރާގެ ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ ،ކޯޕަރޓް ބިޒްނަސް
މަރިޔަމް ޝަހާދާ ފޮނުވި އީ-މެއިލް އާއި އެއިގައިވާ އެޓޗްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފާހަގަކުރުމެއްކަމަށައި ،އަދި
އެއިގައި ބުނެފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރު ކުންފުނީގެ ކޝް ފްލޯ ދަތިވުމުން އަނބުރާ ދައްކާ އުޞޫލުން
ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެއިގެ ފަހުން  22ޑިސެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު އައިލެންޑް ކުއީން
ނ
ގފައިވާ ލޯނެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމު ް
އާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް ފަލާޙް އެހެން ފަރާތެއްގެ އަތުން ނަ ާ
އެފައިސާތައް މެނޖްކޮށްފައިވާނީ އެއީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައިކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން ދީފައިވާ ރައްދު
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،ހުށަހެޅި
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
 .64ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ  15މިލިއަންއާ ގުޅ ޕްރިންސިޕަލް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުންކަމަށާއި ،މި މުޢާމަލާތުގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް ފަލާޙް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ
ގ  16ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހނެ
އެއަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ވއެވެ.
އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ެ
ށ ކިޔާ ސަފާރީ އުޅަނދު ބަނދެ
 .65ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިބްރާހިމް ފަލާޙްގެ މިލްކެއްކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ނަމަކަ ް
ނިންމުމުން އެ މަސައްކަތުގެ މުޤާބިލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަމަށް
ބަޔާންކޮށް  05މ  2016ގައި އިބްރާހިމް ފަލާޙް ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން
ހަތަރު ސަތކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) ޑިމާންޑް ލޯނެއް ނަގައިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން،
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބންކް ސްޓޓްމަންޓްތަކަށް ބެލުމުން ،އިބްރާހިމް ފަލާޙްގެ މިލްކެއް ކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން"
ފ މޯލްޑިވްސް
ށ ބންކް އޮ ް
ލއްގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ޤބި ެ
ބަނުމާ ގުޅ މަސައްކަތުގެ މު ާ
ގ އަދަދުކަމަށްވާ 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ސަތކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް
އިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލޯނު ެ
ކ އެކައުންޓަށް  17މ  2016ގައި އިބްރާޙިމް ފަލާޙްގެ
ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބން ް
ފއިވެއެވެ.
ނ ަ
ށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބު ެ
ފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ހު ަ
 .66މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް  1ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިބްރާޙިމް ފަލާޙް ނަގަފައިވާ
ވ ލިޔުމަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،އެ ލޯނުގެ މަޤްސަދެއްކަމުގައި
ށ ފޮނުވަފައި ާ
ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެ ބންކުން ނިންމާ އެފަރާތަ ް
ރ
މމަށް މެރިން ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނުދެއްކި ހު ި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އުޅަނދު "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނދެ ނިން ު
ނނަކަމަށާއި ،ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މި ލިޔުމުން ސާފުވާކަމަކީ ލޯނުގެ
ނކަން އެނގެން އޮ ް
ފައިސާ ދެއްކުމަށް "...މިފަދައި ް
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ތ ް
މި އަދަދު ދޫކުރެވެނީ އެ އުޅަނދު ބަނުމާ އެއާ ގުޅ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮ ު
ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ،ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ އެންގުމުގެ ( 6ށ)
އަށް ނަޒަރުކުރުމުންވެސް ސާފުވާކަމަކީ ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު މުޅި އެކު
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ އުޅަނދު ބަނުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ މައްޗަށްކަމަށް މީރާއިން
ބިނާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިސް ި
ބުނެފައިވެއެވެ.
ވ
 .67ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީގެ އިތުރުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  14ޑިސެންބަރު  2019ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
އީމެއިލްގައި،
The main purpose of the loans or related party transactions was to buy the materials
required for the boat building work and pay the salary as there was a liquidity problem in
”the company since we did not get any credit facility for the purchase of the materials.
މ
ކތި ހޯދު ާ
ނ ހޯދަންޖެހ ތަ ެ
ނއިރު ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމާ ގުޅިގެ ް
އން ަ
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ނމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
މުސާރަ ދިނުމާގުޅ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން އެނގކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ހމައެކަނި އޖެންޓެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތްކަމަށްއި ،އަދި
ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެފަރާތަކީ ަ
ދ
ހ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހިމް ފަލާޙްއާ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެ ު
ޙަޤީގަތުގައި "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ އެންމެ ާ
ބރާހިމް ފަލާޙްއާ ޢަބްދުﷲ
އ ް
މފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހުި ،
ދށުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުކަމަށާއިި ،
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
އެހެންނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެފަރާތުގެ ކޮސްޓް ލެޖަރސް އަށް ނަޒަރުކުރުމުން
މސައްކަތާ ގުޅިގެން ޖުމުލަ 14,596,056.00ރ (ސާދަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ
"އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ ަ
ހާސް ފަންސާން ހައެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން
ފ
"އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ބންކް އޮ ް
މޯލްޑިވްސްގެ

ސިޓީއިން

އެނގކަމަށާއި،

އެ

މަސައްކަތުގެ

ތެރގައި

އެފަރާތުން

ފއިވާ
ކޮށް ަ

ޚަރަދުތަށް

އެކަމަށް

ކޝަން މަރުޙަލާގައި މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮބްޖެ ް
ދަލާލަތުކުރާކަމަށާއި ،އެހެނީި ،
ނަޒަރުކުރުމުންވެސް އެނގިގެންދާ ކަމަކީ ސަފާރީއާ ގުޅ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޯޓޝަން ރެއިޒްކޮށްފައިވަނީ
ނ
މގައިކަމަށާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅ ފައިސާ އާ ގުޅ ޕމެންޓް ވައުޗަރ ވެސް ދޫކޮށްފައިވަ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިކަމަށާއި ،އަދި އެފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީވެސް ޚުދު އެފަރާތުން ކަމަށް މީރާއިން
ބުނެފައިވެއެވެ.
 .68ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ" :އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު
މވެސް" ،އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް
ވެފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަ ަ
ދައްކަންޖެހ ފައިސާކަމުގައިވާ 4,750,000.00ރ (ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ) ވެސް
ކށް ބެލުމުން" ،މަސައްކަތް
ކމަށާއި ،އަދި ،އެއްބަސްވުންތަ ަ
ނނަ ަ
އކަފައިވާކަން އެނގެން އޮ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަ ް
މއި" ،މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ" ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުކަމަށް
ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ" އިބްރާހިމް ފަލާޙް ކަން އެނގެން އޮންނަކަ ާ
މވެސް ،އެއްބަސްވުމުގައި "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ގެ ނަމުގައި ފަރާތަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާކަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެހެންނަ ަ
އެނގެން އޮންނައިރު ،އިބްރާހިމް ފަލާޙް އަކީ "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ނޫންކަން އެ އެއްބަސްވުންތަކުންވެސް އެނގެން
ތ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތް" ގެ
އށް ހަވާލާދީފައިވަނީ "މަސައްކަ ް
ސވުންތަކުގައި އިބްރާހިމް ފަލާޙް ަ
އޮންނަކަމަށާއި ،އެހެނީ ،އެއްބަ ް
ނ
ކރާ ފަރާތްކަން އެނގެ ް
ނަމުގައިކަމަށާއި ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނ އިތުރު ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފު ު
އޮންނައިރު ،އަދި ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ ސިޓީއިންވެސް "އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް
ކުރާފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް"
އަކީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން ފަރާތެއްކަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރު ،އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ސާފުވާން
އވެ.
އޮންނަކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެ ެ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ހ ނުވައެއް އިންހަސައްތަ)
ދ ަ
 .69ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަކީ އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ( 99%ނުވަ ި
ނޔަލަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ
ި
ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި  20ޖަނަވަރީ  2010އިން  20ޖަނަވަރީ  2019ގެ
ގއިވެސް އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ފަރާތެއްކަމުގައިވީއިރު ،އަދި މި މުޢާމަލާތް ވެފައިވާ މުއްދަތު ަ
އަޣުލަބިއްޔަތު ހިއްސާދާރުކަން އެނގެން އޮތްއިރު ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އާ އިބްރާހިމް ފަލާޙް އާ ދެމެދު އެގްރިމަންޓް
ވެފައިވީނަމަވެސް،

އިބްރާހިމް

ފަލާޙް

އެއްބަސްވުން

ވެފައިވަނީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

މަސްޢޫލުވާ

ފަރާތުގެ

ހައިސިއްޔަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވކަމާއި ،މިކަމަށް ދަލާލަތުކުރާ ކަންކަމަކީ އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވެސް
"މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" އަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާތީ އާއި ،ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމަށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރސް
ނ
ށފައި އޮންނަކަން އެނގެ ް
ގތުގައި "އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅ ޚަރަދުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް
ތަކުން ދަލާލަތުކުރާ ޮ
އޮންނަ ކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ އެ އެކައުންޓްގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ތއް ހިސާބުކޮށްފައިވާ ލެޖަރ އެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެއީ ފަލާޙް
ދން މަސައްކަ ެ
ފލާޙްއަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކޮށް ި
ފަރތުން އިން ަ
ނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެއްކަމަށް
ފނި ް
ގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުން ު
ގއި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ" ،އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ
ބަޔާންކުރިނަމަވެސް ،އެކައުންޓު ަ
ރތަށް ސލްސް ޖެނެރޓްވާ
ނއިރު ،މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ނ އޮން ަ
ޓށް ބެލުމުންވެސް ސާފުވާ ް
ނ ަ
މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން އެ އެކައު ް
ޓއްކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހ
ގޮތަށް ޑިރެކްޓަރާ އެކު މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި އޮންނަ ޓްރާންސެކްޝަންއެއް ނުހިމެނނެ އެކައުން ެ
ކަމެއް ނޫންކަމާއި ،އެފަދައިން މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށްފަހު އެހެނީ" ،އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ކޮށްދިނުމުން އގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް
ޖމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ަ
އބީދައި ް
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ހަމަ ެ
އވެއެވެ.
ބނެފަ ި
އޮންނާތީކަމަށް މީރާއިން ު
ލއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ
 .70ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާއަށް ބަ ާ
ވަގުތު ބެލުމުގައި ،އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ
މ
އގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތު ި
ތ ޚިދުމަތުގެ ަ
އ މުދަލުގެ ނުވަ ަ
ނ ފަރާތުން ެ
ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ދެވަގުތުން ކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތެއް ބައްދަލުވުމުން ،އެ މުޢާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމުވީކަމުގައި
ށ
އ ް
ބނުމުގެ ކަންކަން ކުރި ަ
ތ ގުޅިގެން "އައިލެންޑް ކުއީން" ަ
ތން ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮ ު
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގެންގޮސްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ދަލާލަތުކުރާ އެތައް ސަބަބެއް ހިމެނިގެންވީހިނދު ،އަދި އެ ސަފާރީ ބަނުމުގެ
ފައިސާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު ފަލާޙުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ހިނދުން ފެށިގެން
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އުފަންވެފައިވާކަމާއި ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން
ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން އެހިނދުން ފެށިގެން ލާޒިމުވެފައިވާކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .71ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގް ނަންބަރު  TR-2012/G8އާ ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު ،މި
ޠބީޤކުރެވެންވާނީ އެ ރޫލިންގް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އޖެންޓެއްކަމާ،
މުޢާމަލާތަށް ތަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަން ނުޖެހނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އެ ރޫލިންގ ގެ ބެނުމަށް "އޖެންޓް"
ވއިރު ،އޖެންޓަކީ "...އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ (ޕްރިންސިޕަލްގެ) ބަދަލުގައި އެ ފަރާތުގެ މުދަލާއި
އަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައި ާ
ލއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީގެން،
ރވައިދީގެން ،ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެ ޕްރިންސިޕަލަށް މުދަ ާ
ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯ ު
އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ އެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް "..މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
އ
މދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެ ް
ޕރިންސްޕަލްގެ ބަދަލުގައި އނާގެ ު
ށފައި އެވާ އޖެންޓަކީ ހަމައެކަނި ް
އ ބަޔާންކޮ ް
އެގޮތުން ،ރޫލިންގ ގަ ި
ނ ޕްރިންސްޕަލްއަށް މުދަލާއި
ހން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކިބައި ް
ފރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދ ނުވަތަ އެ ެ
ކޮންމެވެސް އެހެން ތިންވަނަ ަ
ޚިދުމަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތްކަމަށާއި ،މިސާލެއްގެ ގޮތުން ،ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގެ ބަދަލުގައި ރަށްރަށުގައި
ޤާއިމުވެފައިވާ ދިރާގު ފިހާރަތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުން ދންޖެހ ޚިދުމަތް
ށކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން
ތތަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ މުޢާމަލާ ް
ނ
އޖެންޓް ކަމުގައި ދަޢުވާ ކުރާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އިބްރާހިމް ފަލާޙް ދންޖެހ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ތިންވަ ަ
ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އެއީ އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ބދަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ދވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ފަރާތެއްވެސް ނުމެނޫން ކަމަށާއި ،އގެ ަ
ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މެ ު
ފަރާތަކީ "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ ކަންކަމުގެ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އ
މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2012/G8ޓެކްސް ރޫލިންގ އާ ޙަވާލާދީ އެ ރޫލިންގ ގެ  16ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފަ ި
ނމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތަކީ
އެވާ "ޑިސްބަރސްމަންޓް" އާ ގުޅ އުސޫލު މި މުޢާމަލާތަށް ތަޠްބީޤްކުރެވނެކަމަށް ބަޔާންކުރި ަ
މ
ކން އެނގެން އޮންނައިރުި ،
އ ނޫން ަ
ށ ދީފައިވާ މުޢާމަލާތެ ް
ނޓް މެދުވެރިކޮ ް
ރޫލިންގ ގައި ޙަވާލާދީފައި އެވާ ފަދަ ޒާތުގެ އޖެ ް
އވެ.
މުޢާމަލާތަށް އެ ރޫލިންގ ގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ތަޠްބީޤްނުކުރެވނެކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެ ެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .72އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަށް ބަލައި ހަމައެކަނި އެމަސްދަރަށް ބަލައި
އވާއިރު ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4ގެ ދަށުން
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގޮތެއްނިންމާފައިވާކަމަށް އިސްތި ު
ގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ
ގކޮށްފައިވާނީ ،ޤަނޫނާ ގަވާއިދު ަ
 4.2ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަ ަ
ރިކޯޑުތައް އެފަރާތުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާނެކަމެވެ .އެކަމަކީ ،މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން
ބތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮތް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކކަމަށާއި ،އަދި،
ބަލަހައްޓާފައިވާ ހިސާ ު
ކންކަމުގެ އަލީގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮތް
ހއްޓާފައިވާ ހިސާބުތައް ނަފީވެ އެ ަ
ބލަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ަ
ހުރަހެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަން އަންގާފައިވާ އިލްތިޒާމްތައް
ދ
މ ،މީރާއިން އެކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދުވެސް އިރުޝާ ު
އނުވާނަ ަ
އެ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފަ ި
ހސާބުތަކަކީ އެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވ އަދި މުޅިން ގޯސް
ދނެކަމަށާއި ،އެއީ ،އެފަރާތްތަކުން އެހިނދަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ި
މަޢުލުމާތުތަކެއްކަމުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް
ލެޖަރސް ގެ ހިސާބުތައް ބެލުމަކީ މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން
ބުނެފައިވެއެވެ.
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އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް
ވ
ލއިރު ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައި ާ
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ :މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަ ާ
އޮ ޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ
ނ
ވ އަދަދު މަދުވެފައިވާކަމަށް މީރާއި ް
ގ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައި ާ
ޖުމްލަ އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކުގައި އާމްދަނީ ެ
ގ
ނ ެ
ނ18ގެ  39ވަނަ މާއްދާ އާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
އދާރީ ޤާނޫ ު
ފާހަގަކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ނ ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.
 40ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަދު ް
ބލާއިރު ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  8ޖަނަވަރީ 2020
 .2މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަށް ަ
ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ
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"ސެކްޝަން  :4އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް" ގެ  4.1ގެ މައްސަލައިގެ

ގއި މިވާގޮތަށެވެ.
ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތިރީ ަ
'ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ
ތގައި ހިމަނައިފައިވާ އަދަދު މަދުވުން'.
އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކުގައި އާމްދަނީގެ ގޮ ު
 .3ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ "ސެކްޝަން  :4މީރާއިން ދެކގޮތް" ގެ  4.1ގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްކަމުން ،އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
މަދުން ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު)

ތށް  8ޖަނަވަރީ  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  CBD-SR/GST/2016/098އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 19މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ

ސަފުހާ  46ގެ 31
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

 .4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒުގައި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 1.1.1

ވ 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ
ކ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ާ
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބން ް
ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތު ް
މިލައަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ރީއިމްބާސްކޮށްފައިވާ
ބނެފައިވެއެވެ .އެ ފައިސާއަކީ 'އައިލެންޑް ކުއީން' ،ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓެއް ބަނުމަށާއި
) (reimburseއަދަދެއްކަމަށް ު
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ
މ ފަލާޙް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ބރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިބްރާހީ ް
ތށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނ ު
ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ
ރ
ފއިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2012/G8ރޫލިންގއަށް ހަވާލާދީ ،އަނބު ާ
ށ ަ
ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮ ް
އވެއެވެ .21އިސްތިއުނާފުކުރާ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ނުޖެހނެކަމަށް ި
ޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ތރާޒަށް މީރާއިން ފޮނުވި އޮބް ެ
ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއު ި
ނ
އވާ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 14,596,056.00ރ (ސާދަ މިލިއަ ް
ބަލަހައްޓައިފައިވާ ކޮސްޓް ލެޖަރގައި އައިލެންޑް ކުއީންއަށް ކޮށްފަ ި
ތ
ކ ި
ށ ބނުންވާ ތަ ެ
ޓ ބަނުމަ ް
ފޔާ) ރެކޯޑުކޮށްފައިވާކަމާއި ،ބޯ ު
ސ ފަންސާސް ހައެއް ދިވެހި ރު ި
ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާ ް
ގަތުމަށް ޕމަންޓް ވައުޗަރުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން
ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށެވެ .އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުގެ ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 15,446,500.00ރ (ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް
ފލާޙް
މޤާބިލުގެ ) (considerationގޮތުގައި އިބްރާހީމް ަ
ބނުމުގެ ު
ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ 'އައިލެންޑް ކުއީން' ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާތީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ބަދަލުކުރަންޖެހ
ގތުގެ މަތިން މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ދަމަހައްޓައިފައިވެއެވެ.
ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެ ޮ

ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  16ވަނަ ފިޤްރާ ތަޠްބީޤްކުރުން
 .5ދެވަނަ ކަމަކީ' :އައިލެންޑް ކުއީން' ،ނަމަކަށް ކިޔާ  128ފޫޓުގެ ސަފާރީ ބޯޓެއް ބަނުމަށާއި ،އެތެރގެ މަސައްކަތަށާއި،
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ރ .އިންނަމާދޫ ،ސިލްމާ ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް (ދރއކ ނަންބަރު )A063461 :އާއި ރ.އިންނަމާދޫ،
ފުލާވަރ ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު (ދރއކ ނަންބަރު )A065406 :އާ ދެމެދު 2014 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ވަނަ

 06 20ފެބުރުވަރީ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  MIRA903ފޯމް
 21އބދމ (އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ މަސްދަރު) ގެ ަ 2 ،1އ ިދ  3ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ވާހަކަތައް

ސަފުހާ  46ގެ 32
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ( 4ހަތަރެއް) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ .22އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ
ނ 'މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް'
ދަށުން 'މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް' އަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ،އަދި އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށު ް
ގ
އތެރ ެ
ބނުމަށާއިެ ،
އަކީ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އެވެ .އަދި އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ސަފާރީ ބޯޓު ަ
ހ
ތލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ދިވެ ި
އން ހަ ް
ނމުމުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ( 4,750,000ހަތަރު މިލި ަ
މަސައްކަތަށާއި ،މަސައްކަތް ނި ް
ރުފިޔާ) އެވެ.
މމަށް މެރިން ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް  11އެޕްރީލް
 .6އައިލެންޑް ކުއީން ބަނދެ ނިން ު
 2016ގައި ރ .އިންނަމާދޫ ،ސިލްމާ ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް (ދރއކ ނަންބަރު )A063461 :އިން ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޕލކ އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ލޯނު އެޕްލިކޝަން ފޯމަށް ހަވާލާދީ 5 ،މ  2016ގައި ( 15,446,500ފަނަރަ މިލިއަން
ވ
ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) ގެ ޑިމާންޑް ލޯނެއް ނަގައިފައިވެއެވެ .23އަދި ހަވާލާދީފައި ާ
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން އަންގާ ސިޓީގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ،ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ.
ޑ
ޢމަލާތާ ގުޅިގެން 'އައިލެން ް
އރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މު ާ
ތށް ބަލާ ި
 .7ތިންވަނަ ކަމަކީ :މައްސަލައިގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮ ަ
ފ
ފއިވާ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ބންކް އޮ ް
ކުއީން' ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަޤީޤަތުގައި ހަވާލުވެ ަ
ވ
މޯލްޑިވްސްގެ ސިޓީއިން އެނގކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮސްޓް ލެޖަރއިން އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމަށް ކޮށްފައި ާ
ށ
މ ް
ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލުން އެކަން ދަލާލަތުކޮށްދކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އައިލެންޑް ކުއީން ބަނު ަ
އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާ ދެމެދު ވެފައިވާ ( 4ހަތަރެއް) އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ އެންމެހައި ފައިސާ
އވެއެވެ .އަދި ހަވާލާދީފައިވާ ( 4ހަތަރެއް) އެއްބަސްވުމުގައި
ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަ ި
ވލާދީފައިވާއިރު ،މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ށ ހަ ާ
ހން ފަރާތަކަ ް
މހާތަބުކޮށް އެ ެ
'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' އަށް ު
ވސް ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ
ނ ބުނެފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަ ެ
ފަރާތްކަން ސާފުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މިހެން މީރާއި ް

 22ފުރަތަމައީ  125ފޫޓުގެ ސަފާރީ ބޯޓްގެ ހަލްބަނުމަށް ފަރާތެއްގައި  49މަޑޫޖެހުމާއި ސަފާރީ ބޯޓުގެ ބުޑުވަކާއި ކަވަރުނާ އެޅުމަށް ރ .އިންނަމާދޫ ،ސިލްމާ،
އިބްރާހީމް ފަލާޙް (ދރއކ ނަންބަރު )A063461 :އާއި ރ.އިންނަމާދޫ ،ފުލާވަރ ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު (ދރއކ ނަންބަރު  )A065406އާ ދެމެދު  1އޮގަސްޓު
 2014ގައި ' 125ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ ހަލްބަނދެ ނިންމުމަށް ވެވ އެއްބަސްވުން' އެވެ .ދެވަނައީ 128 ،ފޫޓުގެ ސަފާރީގެ އެތެރެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު  23ނޮވެންބަރު  2014ގައި ' 128ފޫޓް ސަފާރީ ބޯޓްގެ އެތެރެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން' އެވެ .ތިންވަނައީ ސަފާރީ
ބޯޓުގެ  2ވަނަ އަދި  3ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު  16އެޕްރީލް  2015ގައި ' 128ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ
 2އަދި  3ވަނަ ބުރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުން' އެވެ .ހަތަރުވަނައީ ސަފާރީ ބޯޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ދެ
ތކެއްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން' އެވެ.
ފަރާތުގެ ދެމެދު  25ޖޫން  2015ގައި ' 128ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ ނުނިމިހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ަ
 05 23މ  2016ގައި ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން އިބްރާހީމް ފަލާޙް (ދރއކ ނަންބަރު ) A063461 :އަށް ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ނޖެހ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވަ ީ
ނ ދައްކަ ް
ރހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތު ް
ށން އިބް ާ
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަ ު
އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ޠބީޤްކުރުމުން ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާ
ނންބަރަށް ތަ ް
މަތިވެފައި ނުވާހިނދު ،މީރާގެ ރޫލިންގ  G8ގެ  16ވަނަ ަ
ރ ޚަރަދު އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދާއިރު އެ
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދެއްކުމަށްފަހު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކު ި
ބނެފައިވެއެވެ.
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
އަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގނެކަ ަ
 .8ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2012/G8ރޫލިންގގެ  16ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޕްރިންސިޕަލެއްގެ
ބަދަލުގައި އޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އޖެންޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި
ނ
ނަމަވެސް ،އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން ޖެހެނީ އޖެންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ ގޮތު ް
އަނބުރާ ހޯދާ އަދަދުން އޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ،ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއްނަމަ ،އަދި ޕްރިންސިޕަލާ ބެހ މައުލޫމާތު ހިމެނ ޞައްޙަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް (އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރަން
ލތާ ގުޅ އިންޕުޓް ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ".
ގއި އޮތްނަމަ ،އެ މުޢާމަ ާ
ހުށަހަޅާއިރު) އެ ފަރާތުގެ އަތު ަ
ރ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޤްރާއިން އެނގެނީ ،ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި އޖެންޓު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ،އޖެންޓުކު ާ
ނގުން މަނާކޮށްފައިވަނީ އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް
ހަރަދު ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދާނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ެ
ދ
މ ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާ ދެމެ ު
ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން ޖެހެނީ އޖެންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ .އެގޮތުން ،އިބްރާހީ ް
ހންމެވެ.
ށން މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރަންޖެހ ފަރާތް ދެނެގަތުން މު ި
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަ ު
 .9ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ރ .އިންނަމާދޫ ،ސިލްމާ ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް (ދރއކ ނަންބަރު )A063461 :އާއި ރ.އިންނަމާދޫ،
ފުލާވަރ ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު (ދރއކ ނަންބަރު )A065406 :އާ ދެމެދު ވެފައިވާ  4އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް
ނ
ވ ީ
ތބުކޮށްފައި ަ
ޢބްދުﷲ ޒިޔާދުއަށް މުހާ ަ
ގ ގޮތުގައެވެ .އަދި ަ
ކށްފައިވަނީ 'މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް' ެ
ފަލާޙްއަށް މުހާތަބު ޮ
'މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައެވެ .އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރަންޖެހ ފަރާތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ކށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ަ
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.I

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 1އޮގަސްޓު  2014ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން (މަސައްކަތުގެ އަގު
ހނީ
ދއްކުމުގެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެ ެ
ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް) ،މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ޕމަންޓް ެ
'މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތް' އެވެ.24

.II

ގ
އދާގައިވާގޮތުން (މަސައްކަތުގެ އަ ު
ފއިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާ ް
 23ނޮވެންބަރު  2014ގައި ވެ ަ
ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް) މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ޕމަންޓް ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެހެނީ
'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ'.25

.III

މއްދާގައިވާގޮތުން (މަސައްކަތުގެ އަގު
 16އެޕްރީލް  2015ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ ާ
ބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޕމަންޓްތައްދ ތާރީޚްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އ ަ
ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް) އެ ް
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާކަމާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން
ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާ އާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ލިބ
އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދންޖެހ ފަރާތަކީ ،މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ.26

.IV

 25ޖޫން  2015ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން (މަސައްކަތުގެ އަގު
ލން
ނމުމަށް ވެރިފަރާތުގެ މީހުން ާ
އބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނި ް
ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް) ،އެ ް
ށން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ދންޖެހ ފައިސާ ދެވނީ ވެރިފަރާތުން އެރުވި
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ު
ނކުރުމަށްފަހުއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ
މީހުންނަށް ދންޖެހ ފައިސާ އު ި

24

 1އޮގަސްޓު  2014ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "މި އެއްބަސްވުމުގެ

ތށް ހަވާލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން (އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ
ރ ފަރާ ަ
ކތް ކު ާ
މށް ،މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުން މަސައް ަ
ތތައް ކުރު ަ
ދަށުން ސަފާރީގެ މަސައްކަ ް
ފރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ'.
ރތުން މަސައްކަތް ކުރާ ަ
ކރުވާ ފަ ާ
ވަގުތު) އެޑްވާންސް ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި ( 50,000ފަންސާސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ) މަސައްކަތް ު
25

 23ނޮވެންބަރު  2014ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ ' މި

ރމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން
ކ ު
ރތަށް ހަވާލު ު
ކރާ ފަ ާ
ރތުން މަސައްކަތް ު
ކރުވާ ފަ ާ
ކތް ު
ކރުމަށް ،މަސައް ަ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ު
ށ
ނ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަ ް
(އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތު) އެޑްވާންސް ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި ( 100,000އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ) މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތު ް
ދައްކަންވާނެއެވެ'.
26

 15އެޕްރީލް  2015ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "އެކަށީގެންވާވަރަށް

ގ
މގެ އިހްތިޔާރު މަސައްކަތު ެ
ބޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަމަށް ނުފެންނަ ނަމަ ދެފަރާތައް އެއްބަސްވެވ ގޮތެއްގެ މަތިން ޕމަންޓްތައްދ ތާރީޚްތައް ބަދަލުކުރު ު
ރތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި
ރތައް ލިބިގެންވެއެވެ ".އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ (ބ) ގައިވަނީ "މަސައްކަތުގެ ހަވާލުކުރާ ފަ ާ
ވެރިފަ ާ
ތށް
ފރާ ަ
ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރާ ަ
ނ
ރތު ް
ރތުން އުފުލުމަށް އެފަ ާ
ލިބ އެންމެހާ ގެއް ލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަ ާ
އެއްބަސްވެއެވެ".
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާ އާއި މަސައްކަތްކުރާ
ސއްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ.27
ގ ބަދަލު ދންޖެހ ފަރާތަކީ ،މަ ަ
ފަރާތަށް ލިބ އެންމެހާ ގެއްލުމު ެ
ނ
ތކުރާ ފަރާތުގެ އިތުރު ް
 .10އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތުން ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ،މަސައްކަ ް
އވެއެވެ 1 .އޮގަސްޓު  2014ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' ކަމަށްވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހަވާލާދީފަ ި
ކރި ފަރާތަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ،ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
މގެ ދަށުން ،މަސައްކަތް ހަވާލު ު
ފިޔަވައި ބާކީ ތިން އެއްބަސްވު ު
ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލުމަށް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ބނުމަށް މަސައްކަތް
ނމަވެސް ،މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް މާނަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
އ ވީ ަ
ތކުރާ ފަރާތް މާނަކޮށްފަ ި
ހަވާލުކުރި ފަރާތާއި މަސައްކަ ް
ބސްވުމުގެ މަހައްލަށާއި ،އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މާއްދާތައް
އެހެންކަމުން ،މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް ދެނެގަތުމުށްޓަކައި އެއް ަ
ލން މުހިންމެވެ.
މލީގޮތުން ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ު
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ) (execution of contractޢަ ަ
 .11ހަވަނަ ކަމަކީ 16 :އެޕްރީލް  2015ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ
ގ
ބސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާ ެ
ދ ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއް ަ
ޖން  2015ގައި ބަޔާންވެދިޔަ ެ
މާއްދާގެ (ބ) ގައްޔާއިޫ 25 ،
(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މަސައްކަތުގެ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ،
ނ
ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބު ް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ލިބ އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ
ބސްވުންތަކުގައި މަސައްކަތް
އ ަ
ފދައިންނެވެ .ހަވާލާދީފައިވާ އެ ް
ނ އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ ".މި ަ
ޒިންމާ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތު ް
ޒމް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ
ދށުން އަގު އަދާކުރުމުގެ އިލްތި ާ
އވާއިރު ،އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ަ
ކށްފަ ި
ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ބަޔާން ޮ
އބަސްވުމުގެ ދަށުން "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ނަމަކަށް ކިޔާ ވަކި ފަރާތަކަށް ހަވާލާދީ
ފަރާތަށް މަތިކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ް
ދއްކުމުގެ ވަކި އިލްތިޒާމުތަކެއް އެ ފަރާތަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ ،މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ެ
އިބްރާޙިމް ފަލާޙްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ .ހަމައެއާއެއެކު ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި
ނމެހާ ތަކެތި (ޓޫލް ފިޔަވާ) ދނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ".
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ...މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބނުންވާ އެ ް

 25 27ޖޫން  2015ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވަނީ "މި ނަންބަރުގެ (ނ)
ކށް ފައިސާ ދނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އަދަތުގެ ތެރންނެވެ .އަދި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއަށް ފައިސާ
ގައި ބުނާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަ ަ
ވ
ފރާތުން އަރު ާ
ގތުން ،ވެރި ަ
ރ ފަރާތުން އެރުވިމީހުންނަށް) ދންޖެހ ފައިސާކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެކެވެ .މި ޮ
ދެވނީ އެ މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް (ވެ ި
ރތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާ
ފ ާ
މީހުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެކެވެ ".އަދި އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ވަނީ " މަސައްކަތުގެ ހަވާލުކުރާ ަ
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުދެއްކިއް ޖެނަމަ ،ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ނ
ތށް ލިބ އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތު ް
ފރާ ަ
މަސައްކަތް ކުރާ ަ
އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ".
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ކރާ ފަރާތް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު އެޓޗްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް
މިފަދައިންނެވެ .އިސްތިއުނާފު ު
ޝެޑިއުލްގައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އޖެންޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .އެ
ށ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްވެސް ހިމެނައިފައިވެއެވެ.
ނންވާ ތަކެތި ގަތުމަ ް
ކަރުދާހާއެކު ،އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމަށް ބ ު
ނ ( 68ފަސްދޮޅަސްއަށެއް)
ހ ހަތެއް) އިންވޮއިސްގެ ތެރެއި ް
ވ ގާތްގަނޑަކަށް ( 77ހަތްދި ަ
އެ ކަރުދާހާއެކު ހުށަހަޅާއިފައި ާ
ނފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ތގައި ޖަހާފައިވަނީ އިސްތިއު ާ
އިންވޮއިސްއެއްގައި ،ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސިޕިއެންޓްގެ ގޮ ު
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
މަޢުލޫމާތުކަމާއި ،އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަންި ،
ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަކުން
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ސާބިތުވެއެވެ .އެ ތަކެތި ހޯދައިފައިވަނީ އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ

ނ
ދ ،29ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
މަސައްކަތުގައި ބނުންކުރުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނ ު
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އަދާކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމް އަދާކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން އެނގެއެވެ.
އވާ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ
 .12މީގެ އިތުރުން 25 ،ޖޫން  2015ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފަ ި
ގ
ފންނަ ނަމަ ،މަސައްކަތު ެ
ޓގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަމަށް ނު ެ
ފއިވަނީ "އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޯ ު
އ ބަޔާންކޮށް ަ
މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
ވެރިފަރާތުގެ މީހުން ލައިގެން މަސައްކަތް ދުވަހައް ނިންމުމުގެ އިހްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ".
މިފަދައިންނެވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި ނަންބަރުގެ ގައި ބުނާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރުވާ
މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އަދަތުގެ ތެރެއިންނެވެ .އަދި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއަށް ފައިސާ ދެވނީ އެ
ނޖެހ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެކެވެ .މިގޮތުން
މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް (ވެރިފަރާތުން އެރުވި މީހުންނަށް) ދ ް
ވެރިފަރާތުން އަރުވާ މީހުންގެ

ރ
މުސާރާ ކަނޑައަޅާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެކެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އިސްތިއުނާފުކު ާ

ނގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ،
ފަރާތުން މީރާއަށް  14ޑިސެންބަރު  2019ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އީމެއިލްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ،ލޯ ު
ނންވާ ތަކެތި ގަތުމާއި ،މުސާރަ ދިނުމެވެ .30އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ
ބޯޓު ބަނުމުގެ މަސައްކަތައް ބ ު
އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ޕމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވައުޗަރ
ނަންބަރު 458
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އަށް ބަލައިލުމުން athif workers dec pay ،ގެ ގޮތުގައި ( 128,236އެއް ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް

ރތުން  06ފެބުރުވަރީ  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  MIRA903ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ޕމަންޓް ވައުޗަރުތައް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ

 29މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް  5ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ
)“Island Queen” under “Directors Current Account” of “Other Current Assets” ledger
30
ގ ގޮތުގައި
ފރާތުން މީރާއަށް  14ޑިސެންބަރު  2019ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އީމެއިލްގެ (މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ެ 3
އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
Transactions by Account:

ހިމަނައިފައިވާ ލިޔެކިޔުން)  2ވަނަ ފިޤްރާގައިވަނީ “the main purpose of the loans or related party transactions was to buy the materials
required for the boat building work and pay the salary as there was a liquidity problem in the company since we did not
’get any credit facility for the purchase of the materials….
31
މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް  6ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ  189ވަނަ ޞަފުޙާ

ސަފުހާ  46ގެ 37
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަ ރުފިޔާ) އާއި ) babul salary 14 days (Dec OT, gas odi workގެ ގޮތުގައި 4,450
(ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ހިމަނައިފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެ އަދަދުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނ
ތރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް ޝެޑިއުލްގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތު ް
ށހަޅައިފައިވާ އިއު ި
ފަރާތުން ހު ަ
އަނބުރާ ހޯދައިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރގައި ހިމަނައިފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން 25 ،ޖޫން  2015ގެ އެއްބަސްވުމުގެ  3ވަނަ
ފއިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް
މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ،އަދި ަ
ރ ފަރާތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ހިންގައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
 .13އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެހެންހުރުމާއެކު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ  23ނޮވެންބަރު  2014އާއި  16އެޕްރީލް 2015
އާއި  25ޖޫން  2015ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތެއްކަން
ކަށަވަރެވެ .އަދި ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ
ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ .މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަށް
ބރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން
ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާންޖެހ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޙްސެއްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު ،އި ް
ޤ
ބ ް
ބރާ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ރޫލިންގެ  G8ގެ  16ވަނަ ފިޤްރާ ތަޠް ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނ ު
ކުރެވނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
އ
ތ ދެނެގަތުމުގަ ި
ވތަ ނޫން ޯ
ތޠްބީޤް ކުރެވނެތޯ ނު ަ
ޢމަލާތަށް ަ
ފޤްރާ މި މު ާ
 .14މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  16ވަނަ ި
މތު
ރންސިޕަލާ ބެހ މަޢުލޫ ާ
އެ ފިޤްރާ ގައި "…މި ޙާލަތުގައި ،ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އަދި ޕް ި
ހިމެނ ޞައްޙަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް (އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރަން ހުށަހަޅާއިރު) އެ ފަރާތުގެ އަތުގައި އޮތްނަމަ ،އެ
ބލައިލުން
މުޢާމަލާތާ ގުޅ އިންޕުޓް ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ އޮންނައޮތުމަށް ަ
ނ
ވ އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ އައިލެންޑް ކުއީ ް
މުހިއްމެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައި ާ
ނވޮއިސްގެ ތެރެއިން 68
މށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް ( 77ހަތްދިހަ ހަތެއް) އި ް
ބަނުމަށް ބނުންވާ ތަކެތި ގަތު ަ
(ފަސްދޮޅަސްއަށެއް) އިންވޮއިސްއެއްގައި ،ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސިޕިއެންޓްގެ ގޮތުގައި ޖަހާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން،
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އވާ ސައްޙަ( 5 32ފަހެއް) ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގައި33
ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގައިފައިވާ އިންވޮއިސްތައް) ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
އސްއަކީ އިންޕުޓް ޓެކްސް
ބޔާންވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އިންވޮ ި
ނބަރެވެ .އިސްވެ ަ
ނަމާއި ޓެކްސްޕޔަރ އައިޑެންޓިފިކޝަން ނަ ް
ވ
ޅގެން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި ާ
ކސް އިންވޮއިސްއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި އިންވޮއިސްތަކާ ގު ި
އުނިކުރެވނެ ފަދަ ޞައްޙަ ޓެ ް
އ ވީނަމަވެސް ،އެ އިންވޮއިސްތަކަށްވާ އިންޕުޓް ޓެކްސް
މުޢާމަލާތުގެ ޕްރިންސިޕަލްއަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްކަމަށް ބެލިކަމުގަ ި
ގތުމަށް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ
އިބްރާހީމް ފަލާޙްއަށް އުންޏެއް ނުކުރެވނެއެވެ .ދޯނި ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތަށް ބނުންވާ ތަކެތި ަ
އިންވޮއިސްތަކަށް ދައްކައިފައިވާ އަގުގައި ހިމަނައިފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރެވނީ ހަމައެކަނި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އިބްރާޙިމް ފަލާޙްގެ އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން ދެނެގަތުން
 .15ހަތްވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް
ނފުކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު
ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އިސްތިއު ާ
އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .16ޓެކްސް ރޫލިންގ G8

އ
ނފަ ި
މށް ،އޖެންޓެއް ކަމަށް ބު ެ
ވނީ "މި ރޫލިންގ ގެ ބނު ަ
ގެ  2ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ

އެވަނީ ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ (ޕްރިންސިޕަލްގެ) ބަދަލުގައި އެ ފަރާތުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދީގެން،
ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެ ޕްރިންސިޕަލަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީގެން ،އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ
ނ
ޓކްސް ރޫލިންގގެ  2ވަ ަ
ނުވަތަ އެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ެ
ނނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
ގއި ހަރަކާތްތެރިވެވނީ އަން ަ
ގތު ަ
ލއްގެ ފަރާތުން އޖެންޓެއްގެ ޮ
ފިޤްރާގައިވާ ގޮތުން ،ޕްރިންސިޕަ ެ
.I

ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދ
ތ
ފަރާތް؛ ނުވަ ަ

32

ރ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގައި ހިމަނަންޖެހ މަޢުލޫމާތު ޖީ.އެސްޓީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ތކުން ދޫކު ާ
ފރާ ަ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
33

އންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  06ފެބުރުވަރީ  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  MIRA903ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ި

ޓ
ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  IN0130429އިންވޮއިސް (ސަފުޙާ ، )27 .އ.އެޗް ބްރަދާސް ޕްރައިވެ ް
ލިމިޓެޑްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  AHB/MS/15/41796އިންވޮއިސް (ސ ،)45 .ސލްސް ކޯ ހާޑްވެއަރއިން މެރިން
ވ
ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  32594/15އިންވޮއިސް (ސ ،)46 .ވެލިގާ ހާޑްވެއަރއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ނަންބަރު  15/VLH2/POS/C6/26953އިންވޮއިސް (ސ ،)50 .ކބަލް ޝޮޕްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  4289އިންވޮއިސް
(ސ)52 .
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.II

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގން ،އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން
ކން ޕްރިންސިޕަލަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީ ެ
ތިންވަނަ ފަރާތަ ު
ކރާ ފަރާތް
ހަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ ތަމްސީލު ު

 .17އބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާ ދެމެދު އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމަށާއި އިތުރު މަސައްތްތައް ކުރުމަށް ވެފައިވާ 4
ހން
ބރާހީމް ފަލާޙްގެ އެޖަންޓެއްކަން އެނގކަށް ނެތެވެ .އެ ެ
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އި ް
(ހަތަރެއް) އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު ް
މ ފަލާޙްއަށް
ރތް) އިބްރާހީ ް
ތންވަނަ ފަ ާ
ށ ބަލާއިރު ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ( ި
ނަމަވެސް މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަ ް
(ޕްރިންސިޕަލް) ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ގ
ލކޮށްފައިވަނީ އޖެންޓެއް ެ
ނ ޢަމަ ު
އ ނުވެއެވެ .އަދި އެ ފަދައި ް
ނފުކުރާ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައެ ް
ށ އިސްތިއު ާ
ފަރާތުންނެވެ .މިކަމަ ް
ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  2ވަނަ ފިޤްރާގައި އޖެންޓެއްގެ ދައުރަކީ
ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގެ ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޖެންޓެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ
ނ އެ ރޫލިންގގެ  12ވަނަ
ރ ް
ނ ފިޤްރާގެ އިތު ު
ލންގގެ  2ވަ ަ
މވެސް ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ރޫ ި
ނ ނަ ަ
އތެވެ .އެހެ ް
އިހްތިމާލު އެބަ ޮ
ނ
ފިޤްރާއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އެ ފިޤްރާގައިވަނީ "ޕްރިންސިޕަލަކު ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެ ް
ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ،ކްރެޑިޓް ނޯޓެއް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓެއް އޖެންޓު ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން
ޕްރިންސިޕަލަށް ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ ލިޔެކިޔުންތައް އޖެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،
ޕްރިންސިޕަލްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި (ޕްރިންސިޕަލަށް ޓެކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޝަން ނަންބަރެއް ނުވަތަ "ޓިން"
ދޫކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި) ޓިން އެނގނެ ފަދަ ފުރިހަމަ ރިކޯޑުތައް އޖެންޓު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ދށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ
ޤނޫނެއްގެ ަ
އވާ ގޮތުން ،ޓެކްސް ާ
ނގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގަ ި
ނ ު
 .18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ޓކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި،
ެ
ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން،
ދއްކާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ
ތއް ބަލަހައްޓަންޖެހ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ،ޓެކްސް ަ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،މާލީ ހިސާބު ަ
އވަނީ "މި މާއްދާގެ (ހ)
ށފަ ި
ޤނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މބެހ އިދާރީ ާ
ޒިންމާއެކެވެ .34އަދި ޓެކްސް ނެގު ާ
ފރާތުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް
ބލަހައްޓަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތައް ،އެ ަ
ކ ފަރާތުން ަ
ށޓަކައި ޓެކްސް ދައް ާ
ގެ ބނުމަ ް
ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ " ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ ކޮންމެ

ރތުގެ ޒިންމާއެކެވެ ".އަދި އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވަނީ "
ތކުން އެ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެފަ ާ
ފަރާ ަ
ނތަކާއި ،މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހ އުޞޫ ލުން ބެލެހެއްޓުން".
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ލިޔެކިޔު ް

ސަފުހާ  46ގެ 40
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ސ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ".އެގޮތުން ،ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8އަކީ ޓެކް ް
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގއަކަށްވާއިރު ،އަދި އެ ރޫލިންގގެ  1ވަނަ
މރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ ،އޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރެވ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނ
ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" ި
ގ
ގ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ކމުގައިވާނަމަ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ަ
ޓ
ކސް ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރުމުގައި އެ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އޖެން ު
ށން އައުޓްޕުޓް ޓެ ް
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ކށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ ރޫލިންގގެ  12ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާން ޮ
ލިޔެކިޔުންތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ރޫލިންގ ރައްދުވާ ކޮންމެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެއެވެ.
 .19އަށްވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙުގެ
ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމާބެހ ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއް ނޯންނާނެކަމެވެ .މިގޮތަށް މި ކަން އޮތްކަމުގައި
ނ
ޤނޫ ު
ވީނަމަވެސް ،ކޮންޓްރެކްޓާބެހ ާ
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ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ،އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ

ދެމެދު ލިޔުމުން ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.
ށ
ނސް ،ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބނުމަ ް
ގތުން ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ .އެހެ ަ
އަދި އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ލިޔުމަށް ތިރިކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ޮ
ށ
ނތިޒާމުކޮ ް
މޢާމަލާތްތައް އި ް
ދކޮށްފައިވަނީ އޖަންޓެއްގެ ދައުރުކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ފަދަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަ ާ
ވ
ހިންގަންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ .އެގޮތުން ،ހަވާލާދީފައި ާ
ރޫލިންގގައި،

ޖީ.އެސް.ޓީގެ

ބނުމަށް

ޕްރިންސިޕަލް

އާއި

އެޖެންޓާ

ދެމެދު

ވަކި

އެއްބަސްވުމެއް

ށ
އޮތުމަ ް

އ
ގންޖެހނީ އެ ރޫލިންގަ ި
ލތްތައް ހިން ަ
ދ ހިންގާ މުޢާމަ ާ
ރންސިޕްލް އާއި އެޖަންޓާ ދެމެ ު
ލާޒިމުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް ،ޕް ި
ނނެވެ.
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތި ް
ކ
 .20އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް ޝެޑިއުލާއެ ު
ދފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރު
ށ ބަލައިލުމުން ،ޚުޞޫމާތު އުފެ ި
ހުށަހަޅައިފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަ ް
އަދާކޮށްފައިވާގޮތް ފެނިގެންދެއެވެ .ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  12ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ ގޮތުން ،ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އިބްރާހީމް
ފަލާޙަށް (މި ހާލަތުގައި ޕްރިންސިޕަލް) ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަދަ ޚިދުމަތަކަށް އިންވޮއިސްއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ނމާއި އެޑްރެސް އަދި ޓިން އެނގނެފަދަ ފުރިހަމަ ރެކޯޑުތައް
ފލާޙްގެ ަ
ފއިވާނަމަ ،އިބްރާހީމް ަ
ށ ަ
ނޓް) ދޫކޮ ް
(މި ހާލަތުގައި އޖެ ް
ތދިހަ
ތގަނޑަކަށް ( 77ހަ ް
ގ ް
ނ ނަމަވެސް ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ާ
ހއްޓަންޖެހނެކަމަށް ވެއެވެ .އެހެ ް
ބލަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހ ޤާނޫނު)
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ހަތެއް) އިންވޮއިސްގެ ތެރެއިން ( 68ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) އިންވޮއިސްއެއްގައި ،ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސިޕިއެންޓްގެ ގޮތުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  12ވަނަ
ފއިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު ،އަދި މި ރައުޔުގެ  9ވަނަ
ފިޤްރާގައިވާ އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައި ަ
މއެކު ،ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފިޤްރާއިން  15ވަނަ ފިޤްރާގައިވާކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރު ާ
ފަރާތަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އެޖަންޓެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތް ދެނެގަތުން
ނ
 .21ނުވަވަނަ ކަމަކީ :މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ
"ދިވެހިރާއްޖގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ،މި ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި
މތިން ،އެ މިންވަރުތަކަށް،
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ،މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާއާއި  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ".
އ
ނގެ  16ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާ ި
މިފަދައިންނެނެވެ .އަދި އެ ޤާނޫ ު
ވ މުއްދަތުގައި،
ގނީ ،އަންނަނި ި
ދމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަ ާ
ރތަކުގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚި ު
ޚިދުމަތް ފިޔަވައި ،އެނޫން ދާއި ާ
މ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ " ި
ނނުގެ ަ 17
ދއިންނެވެ .އެ ޤާ ޫ
ރށެވެ ".މިފަ ަ
އަންނަނިވި މިންވަ ަ
ތ
މތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގު ު
މށްޓަކައި ،މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދު ަ
ވހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ބނު ަ
އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނު ާ
ކަމަށް ބަލާނީ ،އަންނަނިވި ދެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ވަގުތަށެވެ ".އަދި އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ގައިވަނީ "މުދާ
ނނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން ބައެއް އަދާކުރާ
ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް
ޓއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސްީ .
ވަގުތު ".މިފަދައިންނެވެ .މުދަލާ ި
ފަރާތްތަކުން

ވިއްކާ

އ
މުދަލާ ި

ފޯރުކޮށްދ

ޚިދުމަތަށް

ޖީ.އެސް.ޓީ

ނެގުމަކީ

ލާޒިމުކަމެއްކަމާއި،

ޖީ.އެސް.ޓީ

އަށް

އ
ނނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގަ ި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހެނީ އެ ޤާ ޫ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
 .22ދިހަވަނަ ކަމަކީ :މި ރައުޔުގެ  10ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި 3
މ
ތކުގައިވާގޮތުން ،އިބްރާޙި ް
ގއި ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުން ަ
ފަރާތެއް ހިމެނކަން އެނގެއެވެ .މި ރައުޔުގެ  5ވަނަ ފިޤްރާ ަ
ފަލާޙްއަކީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތްކަމާއި ،ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެއެވެ .ހަވާލާދީފައިވާ
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުވެފައި އޮތަސް ،މައްސަލައިގައި
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ވ
ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށާއި މި މައްސަލައިގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އަންނަނި ި
ކަންތައްތައް ފާހަގަވެއެވެ.
.I

ކ
ޢބްދުﷲ ޒިޔާދު ކުރަންޖެހ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަ ީ
ގ ދަށުން ަ
ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކު ެ
ނ އޮންނަހިނދު،
ފންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ކަން އެނގެ ް
އން ހަތް ލައްކަ ަ
( 4,750,000ހަތަރު މިލި ަ
އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އަށް  05މ  2016ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ސިޓީގެ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި
( 15,446,500ފަނަރަ މިލައަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ރުފިޔާ)
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ސާބިތުވެއެވެ.

.II

 5މ  2016ގެ ސިޓީގެ  4ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން ،އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ،އައިލެންޑް ކުއީން
މށެވެ .އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރ ފައިސާ ދެއްކު ަ
ރތަށް ނުދެއްކިހު ި
ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ފަރާތް

މީރާއަށް

ފއިވާ
ހުށަހަޅައި ަ

އިއުތިރާޒާއެކު

އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ

ޓ
ރީއިމްބާސްމަން ް

އ އެ ޝެޑިއުލްގައިވަނީ އައިލަންޑް
ގތުގަ ި
ޝެޑިއުލެއްވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޮ
ތން
އސޫލުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ބރާހީމް ފަލާޙް އަނބުރާ ދައްކާ ު
ށ އި ް
ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތަ ް
ސއްކަތްތަކަށް ޖުމުލަ 14,457,074
ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކެވެ .އެގޮތުން ،އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަ ަ
(ސާދަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާކަމަށް އެ ޝެޑިއުލްގައިވެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި
ވ
އޓައިފައި ާ
ގ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ބަލަހަ ް
އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމު ެ
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ،މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ Directors
ނ
މލަ ( 14,596,056.70ސާދަ މިލިއަ ް
 current accountގެ  Island Queenގެ ދަށުން ޖު ު
ނ
ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ފަންސާސް ހަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަ ް
ސާބިތުވެއެވެ .36މީގެ އިތުރުން

ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް

36

މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް  5ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ Transactions by Account:
)“Island Queen” under “Directors Current Account” of “Other Current Assets” ledger

ސަފުހާ  46ގެ 43
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ނ
ދައްކަންޖެހ ފައިސާތައް ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަ ް

37

އެނގެން އޮތަތީ،

އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  4އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ
ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،އައިލެންޑް ކުއީން
ދއްކަންޖެހ އަގު އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރތްކަމަށްވާ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދަށް ަ
ބަނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދ ފަ ާ
ފަރާތުން

ދައްކައިފައިވާކަމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ވ
އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ ،ހަވާލާދީފައި ާ

ނ
ކންޖެހ އެންމެހާ ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަ ް
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައް ަ
އެނގެއެވެ.
.III

އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ
ޓއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށާއި ،އެ ފައިސާއަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ G8
ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އެޖެން ެ
ނ
ށން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން މަނާ ފައިސާއެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި ރައުޔުގެ  13ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ ފަދައިން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ،
ހަވާލާދީފައިވާ 'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' ކަމަށް ބެލެވެން އޮންނަހިނދު ،އަދި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި ފައިސާ
ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޙްސެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު،
ޤރާ
ނ ފި ް
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ  G8ގެ  16ވަ ަ
ނ ދެކެމެވެ.
ޤނުކުރެވނެކަމަށް އަހުރެ ް
ތަޠްބީ ް

.IV

އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާ ދެމެދު  25ޖޫން  2015ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ތށް
ގ ަ
ފރާތުންދ ކުރެހުންތަކާއި އެއް ޮ
ނމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ،ވެރި ަ
ގ ނު ި
ދަށުން އައިލެންޑް ކުއީން ެ
ޔއި
ނ ދ ލަފަ ާ
މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުން ގެންދާނީ ވެރިފަރާތު ް

ވ ޕމަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ
ރ  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  MIRA903ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި ާ
ފރާތުން  06ފެބުރުވަ ީ
 37އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ތެރެއިން ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދާއި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާ ދެމެދު  25ޖޫން  2015ގައި ވެފައިވާ ނަންބަރު  MDM/2015/05ގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ފރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގެ (ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނގޮތަށް) ސަފުހާ( 29 ، (32 .ސ.
ޗރު ނަންބަރު ( 43އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ކށްފައިވާ ވައު ަ
ތައްޔާރު ޮ
( 16 ،)34ސ( 50 ،)35.ސ( 63 ،)36.ސ( 93 )37 .ސ( 2/7/2015 ،)38 .ސ( 7/9/2015 ،)40 .ސ( 2/8/2015 ،)42 .ސ.)43 .
(ނޯޓް :ވައުޗަރު ނަންބަރު ނެތް ވައުޗަރުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރަކަށް ދީފައި އެވަނީ އެ ވައުޗަރެއްގައި ވާ ތާރީޚެވެ).

ސަފުހާ  46ގެ 44
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/027 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މ
ވ .38ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައިި ،
އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހައިސައްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތްކަމަށް ބުރަވެއެވެ.
އދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ
އވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްަ ،
 .23މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފަ ި
ގ
ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު ،އައިލަންޑް ކުއީން ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓު ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ހތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތކަ ދިވެހި ރުފިޔާ)
އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ( 15,446,500ފަނަރަ މިލިއަން ަ
އަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އާއި  17ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ
އވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ދެއްކުމަށް މީރާއިން ނިންމައިފަ ި

މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔު
.24

އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި

މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .25ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި
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ކށްނިންމުން" އަދި  1ގެ 2
ތށް ޮ
ތކާއި އެއްގޮ ަ
ހންތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ަ
ގތަށް އަދި ކުރެ ު
ރތުންދ ކުރެހުންތަކާއި އެއް ޮ
މީހަރު ނުނިމި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ،ވެރިފަ ާ
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ސަފުހާ  46ގެ 45
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

