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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-G/2020/027 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1001377 | ޓިން: މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ރައްދުވާ ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު 

 1443ޖުމާދަލްއޫލާ  08 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2021 ޑިސެންބަރު 12 

 

 

 

 

 

 

 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

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

 ޝަންރަޖިސްޓްރ  ކުންފުނި ) މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރި

 (C-0063/2010 :ނަންބަރު

 (A061900ނަންބަރު: ދރއކ ) ޙަމްޒާ ލަޠީފްއަލްއުސްތާޛް  :ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް

  
 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި

  

 1442މުޙައްރަމް  13 ތާރީޚް: އިސްތިއުނާފުކުރި
 2020 އޮގަސްޓު  31 
  

 1442 ޞަފަރު 04 :1މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް އިސްތިއުނާފީ 
 2020 ސެޕްޓެންބަރު 21 
  
 

 

 

 

 

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބ ނުމަށް. 44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-GGST/MDC/2017/01/1017562 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަްނބަރު:
1017562/AUDN-GGST/SMC/2017/07 
1017562/AUDN-GGST/SMC/2017/13 

 
 2017ޖަނަވަރީ  24 :)މަީތގަިއވާ ތަރުީތބުން( ފޮނުވި ތާީރޚް

 2017ޖުލައި  17
 2017ޑިސެންބަރު  14

 2017ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2015އޮކްޓޫބަރު  1 އޮޑިޓްކުެރވުނު ުމއްދަުތ:

 ޖީ.އެސް.ޓީ  ބާަވތް:ޓެކުހުގެ 

 NOTA-GGST/MDC/2020/01/1017562  :ދައްކަްނޖެހ  ޓެކުހުގެ ިމންަވރު އަްނގާ އެނގުން
 CBD-SR/GST/2016/098 މީާރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަްނބަރު:

ިދވެހި  ނުވަލައްކަ ސަތާރަާހސް އަށްަސތ ކަ ނުަވދިހަ އެެކއް)ރ 1.00917,89 :2އިތުރަށް ދައްކަްނޖެހ ކަަމށް މީާރއިން ަކނޑަެއޅި ައދަދު 
 (ރުފިޔާ

  2020ޖަނަވަރީ  08 އޮޑިޓް ނިންމި ާތރީޚް:
 - :)މަތީަގިއވާ ތާރީޚާ ތަފާުތވާަނމަ( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެްނގި ތާީރޚް

 2020 ފެބްރުވަރީ 06 :އިއުިތރާޒުުކރި ތާރީޚް 
 - އިއުިތރާޒު ބަަލއިަގތް ތާީރޚް:

ސް ލައްކަ ސާީޅސް ހަހާސް ފަ  އަށް ލިއަން ފަނަރަ މި) ރ0015,846,500. އިއުިތރާޒުުކރި އަަދދު:

   ސަތ ކަ ދިެވހި ރުފިޔާ(
 2020މ   28 އިއުިތރާާޒމެދު ގޮތެއް ނިްނމި ތާީރޚް:

 - )މަތީަގިއވާ ތާރީޚާ ތަފާުތވާަނމަ(: ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެްނގި ތާީރޚް

އިއުިތރާޒުުކރި މަްއސަލަާއމެދު ިނންމި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ނުަވތަ މީާރގެ ނިްނމުން 
 OA/2020/19-220 ނަންަބރު )ހުށަހެޅިަފއިާވނަމަ(:

  
 2020އޮގަސްޓު  31 އިސްިތއުނާފުުކރި ތާރީްޚ:

ދިެވިހ ސަތ ކަ ުނވަިދހަ  ނުވަ ލައްކަ ސައްީބސް ހާސް ހަތް) ރ00926,790. :އަަދދުއިސްިތއުނާފީ ަމއްސަަލއިަގއި ުޚޞޫމާތު އުފެދިަފއިވާ 

 ރުފިޔާ( 

ވަނަ މާްއާދގެ ދަށުން ދައްަކއިފަިއވާ  44ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫުނގެ 
 ފައިާސގެ ައދަދު )ޫޖރިމަނާ އާއި އިންްޓރެސްޓް ނުހިެމނ  ގޮތަށް(:

ސަތ ކަ ހަްތދިހަ ހަތެއް  )އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް ފަސް ރ170,577.00

 ރުފިޔާ(ދިވެހި 

 އިސްިތއުނާފީ ަމއްސަަލއިގެ ބާަވތް:
 44މީާރގެ ނިންުމމާެމދު ހިތްަހމަނުޖެިހގެން ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫުނގެ 

 ވަނަ ާމއްާދގެ ދަުށން އިްސތިއުނާފުކޮށްަފއިވާ ަމްއސަލަެއއް 
 OA/2020/19-220 އިސްިތއުނާފުކޮށްަފއިވާ މީާރގެ ނިންުމން: 

 2020މ   28 މީާރގެ ނިންުމން ނިންމި ާތރީޚް:

                                                           
ގައި  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު OA/2020/19-220މީރާގެ ނަންބަރު  ގެ ގޮތުގައިއިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު   2

  ސް ދިވެހި ރުފިޔާ()އެއް މިލއަން ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ފަންސަވީރ 425،265،1ނީ ބަޔާންކޮށްފައިވަ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

 )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ގައި މީރާގެ ނަންބަރު ، ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން 2017ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2015އޮކްޓޫބަރު  1

1017562/NOTA-GGST/MDC/2020/01 (08  ީނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ 2020ޖަނަވަރ" )

 "ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް ސް ޓެކްސްއެންޑް ސަރވިސަ ގުޑްސް "( 2020ޖަނަވަރީ  08) CBD-SR/GST/2016/098 ނަންބަރު

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 2020ޖަނަވަރީ  08އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

ގައި ސިމްލާ، ރ. އިންނަމާދޫ،  2016 މ  17އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބ ންކް އެކައުންޓަށް  މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި،

ލައްކަ  )ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ރ15,446,500.00ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮްށފައިވާ  (A063461)އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

ދިވެހި ރުފިޔާ( އަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ކަަމށް ކަނޑައަޅައި، އެ ޢަދަދުގެ  ސަތ ކަ  ހަހާސް ފަސް  ސާޅީސް

 ރ1،073،401.00މަށް ނިންމައި، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި )ހައެއް އިންސައްތަ( ގެ މަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގ ނެ ކަ %6ތެރެއިން 

މީރާއިން  ،ދިވެހި ރުފިޔާ( ދައްކަންޖެހ ނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެއް މިލިއަން ހަތްދިހަ ތިން ާހސް ހަތަރު ސަތ ކަ އެކެއް )

ގައި އެފަރާތުްނ އިުޢތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިއުތިާރޒާ ގުޅިގެން، މީރާގެ އޮޑިޓްގެ  2020ފެބްރުަވރީ  06ނިންމި ިނންމުމަށް 

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު  OA/2020/19-220ނިންމުމަށް ބަދަލުގެްނނަންޖެހ  ަތނެއް ނެތްކަމަްށ ނިންމަިއ، މީާރގެ ނަންބަރު 

 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވެއެވެ. 2020މ   28ރިޕޯޓުން 

އޮގަސްޓު  31 އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2020/19-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

  މައްސަލައެވެ.  TAT-CA-G/2020/027ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2020

 

 

 

 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް  NOTA-GGST/MDC/2020/01/1017562ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2020 ޖަނަވަރީ 08 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

 އޮޑިޓް ޓެކްސް ޕްރޮފިޓް ބިޒްނަސް " CBD-SR/GST/2016/098 ނަންބަރުއޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ 

  ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް "ރިޕޯޓް

ގައި ސިމްލާ، ރ.  2016 މ  17ގެ ބ ންކް އެކައުންޓަށް މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދެވަނަކަމަކީ: .2

)ފަނަރަ މިލިއަން ރ  15,446,500.00ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ  (A063461)އިންނަމާދޫ، އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

ދިވެހި ރުފިޔާ( އަކީ އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  ސަތ ކަ ހަހާސް ފަސް ލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރު

ގޮތުގައި )ަހއެއް އިންސައްތަ( ގެ މަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގ ނެ ކަމަށް ނިންމަިއ، ޖީ.އެސް.ޓީގެ  %6ދަދުގެ ތެރެއިން އައެ 

ދައްކަންޖެހ ނެ ކަމަްށ ވެހި ރުފިޔާ( ދި ށްޑިހަ އަށް ާހސް ފަސްދޮޅަސް ހަތްދުއިސައްތަ އަ)އެއް މިލިއަން ރ 1،288،067.00

މީރާގަިއ ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން އެކަމަށް  2020ެފބްރުވަރީ  06 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،

"އޮބްޖެކްޝަްނ  OA/2020/19-220ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2020މ   28މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ފައިވެއެވެ. އިއުތިރާޒުކޮށް

 2އަދި  1މި ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސް ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި، 

   އިޢުތިރާޟުތައް ބަލައިނުަގންނަން ިނންމާފައިވެއެވެ.ން ކޮށްފައިވާގައިވާ މައްސަލަ ފިޔަވައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު

 OA/2020/19 (08-220ގެ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވަނަކަމަކީ:ތިން  .3

ަވަނ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ، ( "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައ2020ި ޖަނަވަރީ

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލށް  2020 އޮގަސްޓު 31 މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންެޖހ  އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 2016 މ  17ގެ ބ ންކް އެަކއުންޓަށް  އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

 ރ15,446,500.00ގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ  (A063461)ގައި ސިމްލާ، ރ. އިންނަމާދޫ، އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

 G8-TR/2012ދިވެހި ރުފިޔާ( އަކީ މީރާގެ ނަންބަރު:  ސަތ ކަ  ހަހާސް ފަސް  ލައްކަ ސާޅީސް  )ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު

އ ޖަންޓެއްގެ  އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން  16ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ ނަންބަރު 

ދައްކާފައިާވ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން 

ގައ އިބްރާހީމް  2016 މ  17ބ ންކް އެކައުންޓަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެނޑައަޅައިދެއްވައި؛ ފައިސާއެއް ކަމަށް ކަ

 ހަހާސް ފަސް  ލައްކަ ސާޅީސް  )ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ރ15,446,500.00ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ފަރާތުން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ނުޖެހ ނެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެދިވެހި ރުފިޔާ( އިން  ސަތ ކަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިާލފަށް  އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯުޓގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި؛ މީރާގެ، 

 ރ15,446,500.00ން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފަިއވާ ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތު 2016 މ  17ބ ންކް އެކައުންޓަށް  ފަރާތުގެ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި ގުޅިގެން  ސަތ ކަ ހާސް ފަސް ހަ ލައްކަ ސާޅީސް )ފަނަރަ މިލިއަން ަހތަރު

 OA/2020/19 (08-220މީރާގެ ނަންބަރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ،އި ށާމީރާ އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ.އެއް ދައްކަން ނުޖެހ ނެ ކަމަ

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބާޠިލު ނިންމުމެއް ކަމަްށ ( "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި 2020ޖަނަވަރީ 

 ވެ.ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށެ

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ؛ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ .5

)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންމާތާ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިުއތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ިލބިދީފައިވާިއރު، ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނުގެ ދަުށން ކޯުޓތަކާއި 

 2021ޖުލައި  1ލްތަަކށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަ

ވަނަ  77ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  3ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 

ންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ،ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުެގ  OA/2020/19-220އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަްނބަރު 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެްނ   2020މ   17ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް 

 4މުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިން ،ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ މީރާއަށް ފޮނުވާފަިއާވ  2020އޮގަސްޓް  31އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ  ،އިން އެނގ ކަމަށާއި 5"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 3
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  4
 (2020ސެޕްޓެންބަރު  21ޓީ )ސި 223/220/2020/073ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  5

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 އިސްތިއުނާފު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބ ރުން 44ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިާދރީ ޤާނޫނުގެ 

ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ިއސްތިއުނާފު ފޯމު ާބޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ  ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުންމި މައްސަލަ 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން  ،ށާއިދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ބަލާއިރު 

ގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވ ނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ  TAT-CA-G/2020/027ސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު އި

 ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ ؛

 6ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ަބލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް)ހ( މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް 

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  44

ސް، ަވނަ ނުކުތާގައިވެ 8)ށ( ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިޯކޓުގެ ީމރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުުމގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ   55ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނުނގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަތު ގުނަންވާނެކަމަްށ  77 7އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 77ރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ.

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   6
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 7
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  8   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން  ދެވަނަ ކަމަކީ: .7

ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު  ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ 

 ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަދއްކައިފައިވެއެވެ.

ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު  OA/2020/19-220ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

 ގައެވެ.  2020މ   17ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވަނީ 

ވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ޑްރިފްޓް .9

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  2020އޮގަސްޓު  31ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

( ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުވަދިހަ ހައެއް) 96ރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަ

 8)ތިރީސް( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. 30( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) 66ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .10

ވަނަ  44ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ

ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް  މާއްދާގައި ވަނީ

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ނިންމި ނިންމުމާމެުދ ހިތްހަަމނުެޖހ ނަމަ، އެކަމެއް އިސްތިޢުާނފުކުރުމަށް، އެ ނިންުމން ިނންމިތާ 

ވަނަ މާއްދާގައި  44ދާރީ ޤާނޫނުގެ އި 9ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންނެވެ.

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  30ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ީމރާގެ ނިންމުން ިނންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަްލއިން ނިންމާ މައްސަލައެއް  55ރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މީގެ އިތު .11

ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އުޫޞލުތަކާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ، ނުވަތަ އެޓްރައިބިއުނަލްއަްށ 

                                                           
ރައްކަލުގެ ( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނ2020ުޖުލައި  4" )3 –ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  މުއްދަތު ގުނުމާބެހ  ޓްރައި މި  8

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

ވަނަ  13ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ވަނަ އިސްލާހު 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  9
ވަނަ މާއްދާ( އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް  44ވަނަ މާއްދާ )މިހާރުގެ  37މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ 

 30ހައްޤު އުފަންކުރުމަްށ ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ޝަރުތުަތކެއް ބަޔާންޮކށްފައިވ . އެ ޝަރުުތތަކުގެ ެތރެއިން، މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
)ޓެކްސް  2010/03 )ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/13)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މައްދާ އިސްލާހުކުރިއިރު، އެ މާއްދާގެ  44ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ އިސްލާހު 2ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް 
 އެއްނުވެއެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފަ 30ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  9   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން  30ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބ ނުންޮކށްެގން

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިެގްނވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުާނނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެްއ  30އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުބނެފަ 55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންުދ ދުަވސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ުދވަސްތައް ހިމަނަންވާނެަކން  30ނުވެއެވެ. 

  ނުވަތަ ހިމަނައިގެްނނުވާނެކަން ެޓކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުްނ އެނގ ކަށް ނެތެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުތައް  .12

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ "މި  77ގުނާނ ގޮތް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިާދރީ ގަވާއިދުގެ 

ޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެ

 ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

)ށ( ައށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް މުއްދަތު ވަނަ މާއްދާގެ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .13

ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ 

ޓެކްސް ނެުގމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ، ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމެވެ. އެގޮތުން

ަވނަ މާއްާދގައި ބުނާ މުއްަދތެވެ. އެ  35މުއްދަތު ގުނާނެޮގތް ކަނޑައަޅައިަފއިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެީއ އެ ގަވާއިދުގެ 

ދު ދުވަސްތަކާއި )ދުވަސް( ގުނުމުގައި ަރސްމީ ބަން 30މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަީނ "މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

 

)މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް( ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކުރެވުމުން އައިގޮތް 

)ނުވަދިހަ(  90ގައެވެ. އ ގެ  2010މާރިޗު  18ފެށީ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .14

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދައިފައިވެއެވެ.  39ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 10ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަށް  2012އެޕްރީލް  30ށްފަހު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަ

 އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.

                                                           
 ގެ ގަވާއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު  10
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ މާއްދާގައި  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .15

ތެރ ގައި ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ިއސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 24އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، އެ ޤާޫނނުގެ  2010މާރިޗު  18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  49ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަިދ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(،  33

ވަަނ  44އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިިބދީަފއިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 29އިސްތިއުނާފުކުރެވ  ގޮތަށް ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ޢަަމލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ ދަށުން މީރާގެ ިނންމުްނތައް  11މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްަދތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް  30ވަނަ މާއްދާގައި ުބނާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ާޤނޫުނގެ  .16

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް 

ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

 ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުނެވެ. ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބުާނ ގައި ޓެކްސް 2013މ   30 .17

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި  77މުއްދަތުތައް ގުނާނެގޮތުގެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް

ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި 

ާމ ނިންމުންތަްއ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅުމަށް އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންޮކށްަފއި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ިނން

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް

 މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.

ލްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ .18

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ  44އިސްތިއުނާފުކުރެވ  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގުޅ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓްރައިބިުއނަލުން މުްއދަތު ގުނުމުގައި ގެންގުޅ  

                                                           
 13ގެ ( ނޫނުވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާ 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  11

 ލިބިދ  ހައްޤު އުފަންވުން(. އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 37ވަނަ މާއްދާ )
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންދު  އުސޫލު ލިޔުމުން

 ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.

ކު، ޓެްކސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިަދށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެ .19

ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހަާވލާދީ  77 އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންިދޔައިރުވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ

އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު ުއފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުުރން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގައި ަމއްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ނެތެވެ.ފަރާތުންނާއި އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާނޫނީ ގޮުތްނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައިވާކަން އެނގ ކަށް

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ  .20

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، ަމއްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް، 

ށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އ ގެން ދަލާލަުތ ކޮށްދެނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަުތ ގުނުމުގައި މީރާއިންވެްސ މީރާއިން އެކަމަ

ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނ ގޮުތން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 

 ގުނުމެވެ.

)ތިރީސް(  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު   44ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އެހެންކަމުން ޓެކްސް  .21

ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަްނދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ުގނާޮގތަށް ހަމަޖެހިފަިއ އޮންނަ 

ސް ޤަބޫުލކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަްށ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކާއި މީރާއިންވެ

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރ ގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން 

 ތުން އެނގެއެވެ.)ދިހައެއް( އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮ 10ވ ދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަވަނަ ކަމަކީ: .22

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހ ނަކަަމްށ ބުނެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ުގނުމުގެ އުސޫލެއް ޓެކްސް 

 ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެޕީލް

މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް އެޕީލް 

 ހިނާގނެކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަލައިަކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް  ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .23

ގައި ދެ ުމއައްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ީމރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ. އެ ޤާނޫނު

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނު ހިންގުމަށްޓަކަިއ، ެއ 

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. 

އެއާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި ހަމަ  .24

ވަނަ މާއްދާގައި ަވނީ "ްޓރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް  62ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

ލްއިްނ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ އުޞޫލުތަކާއި ޓްަރއިބިއުނަލްއާބެހ  އެެހނިހެްނ ޓްރައިބިއުނަ  ،ހިންގާގޮތާއި

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާ  ،ކަންތައްތައް ހިމެނ  ގަވާއިދެއް

ވަަނ  62ގައި ޓްރައިބިއުަނލްއިން ހަދަންވާނެއެވެ." މިފަދަިއން އެ ޤާނޫނުގެ )ިތނެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނަނ އޮތުމުން އެނގެީނ ޓްރައިބިއުަނލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިންގާ ަކންަކމުގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ 

 ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިަވނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމެވެ.

 ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރު، މީރާއިން ގަވާިއދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ިލިބދީފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުގެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ .25

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  77ތެރެއިންކަން ގަބޫލުކުރަންެޖހެއެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ގައި ބަޔާންވެެގންވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލުުކރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ. ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ. އެ މާއްދާގައިވަީނ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާިއދުގެ 

ވާހާ ހިނދަކު، ޤާޫނނާއި މި ގަާވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއނު 

މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މި އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި 

އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވަިއ  ،ޖެހ ނީބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްަކން ސާފުކޮށް އެނގ ކަށްނެތެވެ. އެހެންކަމުން ބަަލން

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި މާއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވ ނެ ކަމަށެވެ.

 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .26

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުުނމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، ިއސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތްީބޤު ުކރެވ ނެކަމަށް އަހުރެންނަްށ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާިއދުގެ 

. އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

ނެތަތީއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި، އިްސތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުާނނެ ގޮތުެގ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލު  77ގަވާއިދުގެ  ހިނދެއްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުެރންނަށް ޤަޫބލު ކުރެވެއެވެ.
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ، ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑަ އަށްވަނަ ކަމަކީ: .27

ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެއްވެސް ޤާނޫަނކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލަށް ިލބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. ެއކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށާއި  143ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

، އެ ގަވާއިދަށް ޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަާހ ހިނދަކުދިވެހިރާއް

ޓެކުހުގެ ނިޒާމުަގއި ހިމެނ  އެންމެހާ ފަާރތްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި އަހުރެން  ،ޢަމަލުކުރުމަކީ

 .ދެކެމެވެ

 

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން 

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކުަގއި ހިމެނ  ޤާނޫނީ ނިންމުންތަކާއި މަބްދައުތަކާއި އަމުރުތަކަށް  ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .28

ނަލުަތކުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ އާންމު ކަމެކެވެ. ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަކީ ދަށުމަރުހަާލގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއު

މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ. މިއީ ދުނިޔ ގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ 

 އިވެސް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.މަބްދައުއެކެވެ. މި މަބްދައުއަށް ަހމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގަ

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަްށ ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކާިއ  .29

އްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ތަބާވެ އަަމލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަީތ ަމރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންާމ ނިްނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ަދށު  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވަީނ  77 12މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންވާެނއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ދިެވހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން 

ިއންޞާުފ  ނާންގާހާ ިހނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ިހންގާ ފަާރތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނނާއި، ޢަދުލު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ، ނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބިމީހުންާނއިޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުން

އެންމެހާ ރައްޔިތުްނ  ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެުކލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަުކންނާއި ހަވާލުވެތިބި މީުހންނާއި،

 މިފަދައިންނެވެ. .ްނމުމެކެވެ"އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނި

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  12
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ވަނަ ނަންބަރަށް ެބލުުމންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5 13މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ   .30

ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުްނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންަތކަށް

އަށް ރާއްޖ ގެ ޤާނޫީނ  (doctrine of stare decisis)ށްފައިއޮތުމުން ެއނގެނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށްވާ ބަޔާންކޮ

 ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުަނލުތަކުން ތަބާާވންޖެހ ކަމެވެ. 

ވަނަ  46 14ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް  .31

މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ  ،ޕެރެގްރާފުގައި "...ދުނިޔ ގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުަގއިވެސް

އެކަމާމެދު އިތުރު އެއްވެސް  ،މަކީ މުޠުލަޤަށްކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތު

 49އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫެނވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުްނނާއި ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،ސުވާލުކުރުމެއް

ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ  ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން

އެއްވެސް ހާލެއްގައި  ،އޮތުމަކީ، މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރ ސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި

އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮްނނަ އޮތުމުން އެނެގނީ މަތީ ަމރުހަލާގެ ނިންމުްނތަކަްށ 

 ގެ ކޯޓުތަކުްނނާއި ޓްަރއިބިއުނަލުތަކުން އިސްތިސްނާ ހާަލތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުްނަތކާ ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.ދަށުމަރުހަލާ

މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ިނންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ދަށުމަރުހަާލގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާުވން ލާޒިމް ުނކުރާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  .32

 (per incuriam)ށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މަތީ މަރުހަލާެގ ކޯޓުތަކުގެ ނިންުމންތަކުގެ ތެެރއިން އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަ

ނިންމުންތައް ކަމަށް ދަށުމަރުހަާލއަށް ޤަބޫލުކުރެވ ނެމަ، އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، 

އަމް ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ަބލާ މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންުމމަކީ ޕަރ އިންކިއުރި

 ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  143އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .33

 އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހަިއކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމައިފައިވާ އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ

 ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަތބާވާންޖެހ ނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  

 

 

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  13
 (2021ފެބުރުވަރީ  15) ޤަޟިއްޔާ A/15-2019/SC ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  14
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 ބީޤްކުރުން ތަޠްހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް 

ގައެވެ. މި  2021ުޖލައި  1ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ  ދިހަވަނަ ކަމަކީ: .34

ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ތަޠުީބޤުކުރުމުްނ 

 އެވެ. ނިކުންނަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަށް ަބަލންޖެހެ

ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަުޤބަލަެށވެ. މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާޫނީނ  .35

ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅ  ކަމެއްނޫނެވެ. ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެްއ 

 2021ޖުލައި  1ގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ.  (Retrospective application of law)އެވަނީ ތަތުބީޤްޮކށްފިނަމަ 

ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގެ 

ކުރެވ ނެކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖ ގެ   ނިންމުން ތަތްބީޤުގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވަީނ  8 15ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާގެ 

 އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ "...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިަޔސް ނުވަތަ

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވ ތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވ ތުވެދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެުދ 

މަކަށް ނުވަތަ ވ ތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއްކަްނ އެނގެއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވ ތުވެ ދިޔަ ކަ

ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ާޤނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގ ނީ އަލަށް ފާސްވި ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް 

 ." ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެހެން ޤާޫނނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދ ނަމަކަން އެނގެއެވެ

 (Retrospective)އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނުގްނ"  ،މީގެ އިތުރުން .36

 ،ފަދައިން 16ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޫސާ ނަޞީރު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ 

ިތސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެުނވީ ފަހުން ވުޖޫދުާވ ޤާޫނނެއްގެ މަންފާ ނުވަަތ އ ގެ ބުަރ ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ަބހުން އިސް

ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ުނވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ިލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނުަވތަ ުއފުލަން ނުޖެހ  ކަމުގަިއ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގަިއ  17ޤަޟިއްޔާގެ ކޮމިޝަން ވ. ފަރީދާ ުޢމަރުއަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލެކްޝަންސް  .37

ތަްތބީޤުކުރެވ ނީ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ  ،"...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން

                                                           
 (2008އޮކްޓޫބަރު  2ޤަޟިއްޔާ ) C/02-2008/SCނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  15
16

 (2020ޖޫން  22) A/41-2014/SCންބަރު ނަދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  
 (2017މާރިޗު  22) ޤަޟިއްޔާ E/05-2017/SCންބަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ 17
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  ،ނުވަތަ ކުރެވ  މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،ވަޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށް

ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަްށ އެ ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ" 

(retrospectiveިކޮށް ަތޠްބީުޤ ނުކުރެވުން ކަމާއ )، ިހުރިހައި ބާވަތެއްެގ  ،ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ޮގތުން މ

ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން 

ޤުރާރުވެފައިވާ، އެއާމެދު އަމަލު ކުރެވުމުްނ އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ާޤނޫުނ ނުހިންގުމަކީ ދިެވހިރާއްޖ ގައި ކަނޑައެޅި އިސްތި

އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު 

 ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.

ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން ޓެކްސް  2021ޖުލައި  1، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުޫސލުތަކުގެ އަލީގައި .38

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ތަތްބީޤު ނުކުރެވ ެނ 

 ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 

 އަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީ 

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެގާރަވަނަ ކަމަކީ: .39

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "ކޮންމެ  42ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، މީހެއްގެ

ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްޮކށްފައިވާ މިިނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްަގއި ނުވަތަ ޓްރައިބިުއނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްެގ 

ވައިލެވިގެން ބާއްވާ، އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ތެރ ގައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅު

 ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަތރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން ނިންާމ  .40

މުން އިސްތިއުނާފުކޮށް ުފރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް ނިން

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް  44ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހ ނަމަ، އެކަމެއް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  30އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް، އެ ިންނމުން ނިންމިތާ 

މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމާއި، މީރާގެ އެހެނިހެން  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން

mailto:info@tat.gov.mv
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ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަން 

 އެނގެއެވެ. 

 1ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަ 2021ޖުލައި  1 .41

ޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ުނބެލ ނެކަަމްށ 

 މާއްދާގެ )ނ( އިން ިލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު 43ނިންމައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މީރާގެ ިންނމުމަކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ޮގތުން ަތއުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް 

 ނޯންނާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަަތ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .42

ލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ހުަށހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ޓެކްސް އެޕީ

މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތައް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށަހެޅ  އިންސާފުގެ މީޒާނަކީ ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ބެލުމަށް ފުަރތަމަ މަރުހަލާގައި، ހު 

 ވަނަ މާއްދާއިން ެއނގ ތީއެވެ. 44ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި "އިދާރީ ގޮުތން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން  43ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .43

ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަްށ  ،އްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް އެއްވެސް މީހެ

އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި އަސަރު  ،ފެނިއްޖެނަމަ

މެ ލިބިގެންވެއެވެ." އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ފޯރައިފާނ  ކޮންމެ މީހަކަށް

 ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ  ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. 

، ބައިވެރިވުމެއްނެތި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި، އަދި މީރާގެވެސް އެްއވެސް ބާރަވަނަ ކަމަކީ: .44

އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްައއި ބަދަލެއްގެ ސަބަުބން އިސްިތއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލ ގޮަތށް ޤާނޫުނތައް މާނަކޮށް 

ޓްރައިބިއުނަލުްނ އަމަލު ކުރުަމކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ައއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުާވނެވެ. މި ހިނދުގައި މިފަދަ 

ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލ ނެކަމަށް ނިންމައިފިނަަމ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ ތަނަކާމެދު މައްސަލަތަކު

 ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މާއްދާތަކުގެ  .45

ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެހެނިހެން ނިންމުްނތަކާމެދު  44 ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

މީރާގެ ނިންމުްނ ، އެ ނިންުމންަތކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ހިތްހަަމުނޖެހ ނަމަ، ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ

އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ  ،ޙައްޤު ލިބިދ  މާއްދާއެކެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރުވާއެއް ޯހދުމަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

އިބިއުނަލެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަީކ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިާވ ޓްރަ

 މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެެކވެ.

ަމނުޖެހ  ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މިހެން ވުމާއެކު، އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ިނންމުމާމެދު ހިތްހަ .46

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަންުދވެއްޖެނަމަ، އ ގެ ނަތީޖާއާމެދު ިވސްނާލުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ 

ދެއްކުން  ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއަކީ، އެ ފައިސާ 76ޤާނޫނުގެ 

ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ފަިއސާ ނުލިބ ހާހިނދަުކ، އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  ފަރާތުން ދައުލަަތށް ދައްކަންޖެހ  ދަރަންޏެކެވެ. 

އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުަލތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ." އަދި ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅ  ޖޫރިމަނާއެއް  49މާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނެގު

ގޮތުގައި އެ  ަދއުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ  މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް،

 49އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ." އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށްޝަ ،ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

މަރުޙަލާއަކީ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަީރޢަތަށް ހުަށހެޅ  މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ

މަރުޙަލާގައި، އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން  މުގައިވާތީ، އެނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުެގ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަ

ގޮތުގަިއ  ަޢދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުްނ ބަލައިގެންނުާވނެއެވެ. ވަކި ފަާރތަކުން ޓެކުހުގެ  ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންެޖހ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ނީ، މި ޤާނޫނުގެ ބެލ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ދައްކަންޖެހ  ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު 

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 

އެހެންކަމުން، އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ، އަދި އެ ނިންމުމުގައި  .47

 ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ިނންމުމަށް ތައުުނކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮުތން ގޮތެްއ ިނންމަން ހުަށހަޅަން އޮންނަ މީރާއިން އަދަދެއް 

ވަނަ  44ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެެއވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ލާފަށް ުހށަހެޅ  ަމއްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައާގުޅ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތުތަކާ ހި

މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  19   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ގުޅ  މައުޟޫޢީ ާވހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި  މީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުން، ެއ މައްސަލައާގުޅ  މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ

 ނުދެއްކ ނެކަން އެނގެއެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުން އ ގެ ފަހުން އިސްތިއުނާުފކުރެވ ނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް  .48

ތު ހަމަވެއްޖަނަމަ، ނުވަތަ ިއސްތިއުނާފު ނުކޮށްިފނަމަ، ޓެކުހާބެހ  ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައި ނުވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަ

 ދެން ބަލަންޖެހ ނީ މީރާގެ ނިންުމމަކީ ނިހާއީ ނިންމުމެއް ގޮތުގައެެވ.

އިންސާފުނުލިބި އެނބުރި  ،އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުން އިްނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު ތ ރަވަނަ ކަމަކީ: .49

ވަނަ  18ގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދާންޖެހިއްޖެނަމަ، މިއީ ނިޒާމު

މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންާވ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަްނ  ،މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާޫނނުައސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  18" މިފަދައިްނނެެވ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙިމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގައި ިއންސާފު ހޯދައި ދިނުމަކީ ޓްރަިއބިއުނަލަށް ަމތިކުރެވިފައިވާ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

އުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ ގެ ކުރީން ޓްރައިބި 2021ޖުލައި  1 .50

މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތުްނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ޮގތެއް ނިންަމންވާނެަކމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 77ަޤޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިޯކޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ޓްރައިބިއުނަުލން މައްސަލަ ނުބެލ ނެކަަމށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި އަހުރެންނަށް 

 ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މުއްދަތުތަެކއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި  .51

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ދެވިފައިވާ މުއްދަަތްށ  ،މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ. އެެހންކަމުން

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހ ކަމަށް 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމންތަކާމެުދ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ސާދަވަނަ ކަމަކީ: .52

އެ ނިންމުްނ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ

 "އިސްތިއުނާފުކުރުން"މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  56ކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަ

 އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަންެޖހެެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ   56ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .53

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފަށް

ވަނަ މާްއދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގ  ޮގތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ  56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  39މުރުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރ  އަ

މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއ ނިންމާފައިވަނީ ނުަވަތ 

ނޫނަކުން ބާރުލިބިެގން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާ

ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ހުށަަހޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ، އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

އިބިއުނަލްގެ ނިންމުން މަީތ އިޚްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކުހާބެހ  މައްސަލަތަކުގައި ޓްރަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ  55މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވ ނީ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ. 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމު  .54

 56ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިްނމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު މާއްދާ 44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިުއާނފެއް ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ބ ނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ިނންމުމަށް ތައުނުކުރުމަްށ އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުަމްށކަން އެނގެއެވެ. މީރާއިްނ 

ކެކެވެ. އިދާީރ ނިންމާ ނިންމުްނތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވ ނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫެނވެ. މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56ނިންމުންތައް ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

 

 ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅ ގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު  RU/02-2015/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަްނބަުރ  ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ: .55

ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކުްނނާއި  SC-RU/02/2015އާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  05/2015

އުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތި

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވ ނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ 
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ޅ ގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގު

ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް

 ސިޓީއެކެވެ.

 

 

 ނިންމުން އިއްތިފާޤުވި 

ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުްނ 

މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް TAT-CA-G/2020/027 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަްނަބރު 

މައްސަލަ  ،ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނުގަނެ 2021ޖުލައި  15އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން 

 )ތިނެއް( މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ނިންމައިފީމެވެ. 3މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ 
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ފާހަގަކުރެވުނު  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން 

 ނުކުތާތައް 

ެބހ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  އާނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާ (އެކެއް) 1ފަރާތުން މައިގަނޑު  މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

މާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އިބްރާހިމް ޞޫއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ޚު ނުކުތާއަކީ: .56

ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ސަފާރީ ބޯޓުެގ ހަފަލާޙްގެ މިލްކެއްކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ސަފާރީ ބޯޓު ބަުނމުގެ މަސައްކަތް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ މަސައްކަތުގެ މުޤާބިލުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ އިބްރާހިްމ ފަލާޙް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި 

، ށާމަތްކަރާ ދައްކާފައިވާ މުޢާމަލާއިބްރާހިމް ފަލާޙް އެ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނބު ،އެފައިސާ ދައްކައިދިނުމުން

އެސަބަބަށްޓަކަިއ ، އިށާފަރާްތކަމައްގެ ދައުރު އަދާކުރާ މުޢާމަލާތުގެ ެއޖެންޓެއެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަކީ މިޙާލަތުގައި 

ުކރެވ ނެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ނުއެ މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަްޠބީޤTR-2012/G8ް މި މުޢާމަލާތަކީ ޓެކްސް ރޫލިންްގ ނަންބަރު 

ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ބަޔާންކޮށް މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ދައްކަން ނުޖެހ ކަމަށް ުބނެ 

 ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ  ކަންތައްތަކަކީ:

)ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ  15,446,500.00އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  )ހ( .57

( އަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙުގެ މިލްކެއް ކަމަށްވާ "އައިލަންޑް ކުއީން" ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާ ސަތ ކަ ހަހާސް ފަސް ސާޅިސް

ފުކުރާ އިސްތިއުނާ ،ޒިޔާދަށް ދައްކަންޖެހ  އަގުهللا ސަފާރީ ދޯންޏެއް ބަނުމަށް އެަމސައްކަތް ކޮށްދ  ފަރާތް ކަމަށްާވ ޢަބްދު

އިބްރާހީމް ަފާލޙްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  ،ޒިޔާދަށް ދައްކާފައިވާތީهللا ފަރާތުގެ ފަރާތުން ަޢބްދު

އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާފައިާވ ފައިސާއެއްކަމަށާއި، މިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް އަނބުާރ 

އުޞޫލުން އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޮށްަފއިވާ ބިލުތައް ދައްކުވައިދ  ޕ މަންޓްތަކެއްގެ ސާމްޕަލް  ދައްކާ

هللا އައިލަންޑްކުއީްނ ބަނދެފައިވަނީ ަޢބްދުީމގެ އިތުރުން، އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާލިޔުމާއާއެކު ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި، 

ނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުންކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިޔާދުކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް އ 

މިކަން  ،ދައުރަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާތަކެއް އ ނާގެ ބަދަލުގައި ދައްކައިދިން އ ޖަންޓެއްގެ ދައުރުކަމަށާއި

އޮްފ ޒިޔާދު އާ ެދމެދު ވެފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓްސްތަކެއް ނޯޓިސް هللا ދުސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އިބްރާހީމް ަފލާޙް އަދި ޢަބް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށް އާއެކު ހުށަހަޅާފަިއވާނެޝަން އޮބްޖެކް

mailto:info@tat.gov.mv
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ ވަނަ ނަންބަރު )ޑިސްބަރސްމަންްޓ( ގައި  16ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ  TR-2012/G8)ށ( މީރާގެ ނަންބަރު:  .58

"ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ބަދަލުގައި އ ޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ ުމޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އ ޖެންޓު ޮކށްފައިވާ ޚަރަދު އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ 

އަތުން އަބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް، އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮުތން ޒިންމާވާން ޖެހެނީ އ ޖެންޓް ކަމުގަިއ 

ނަމަ، އެ ގޮތުން ައނބުރާ ޯހދާ އަދަދުން އ ޖެްނޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ." މިފަދަިއން ކަމަށާއި، ެއހެންކަމުްނ ނުވާ

އައިލަންޑް ކުއީން" ސަފާރީ ބަނުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް "ކުރާިއރު، ތަޠްބީޤްމި މުޢާމަލާތަށް  TR-2012/G8މީރާގެ ނަންބަރު: 

ޒިޔާދަށް ޤާނޫނީ هللا ފަރާތުން ޢަބްދު ޒިޔާދަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެهللا ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ޢަބްދު

ޒިޔާދަށް ދެއްކުަމށްފަހު، އިސްތިއުާނފުކުރާ هللا ގޮތުން ދައްކަން ނުޖެހ  ޙާލަތުގަިއ، އެފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ޢަބްދު

 އިސްތިއުނާފުކުރާ  އަނބުރާ ހޯދާއިރު ެއޢަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ.އެއް ނުނެގ ެނކަމަށްފަރާތުން ކުރި ޚަރަދު އިބްރާހީމް ަފލާޙްގެ އަތުން

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ ދުވަހު  2020މެއި  28)ނ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާލިޔުމާއި ގުޅިގެން މީރާއިން  .59

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ބިނާކޮށްފައިވާ ދެކަމަީކ؛  OA/2020/19-220ގެ ނަންަބރު: އިޝޫކޮށްފައިވާ މިރާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާފައިވާ ކޯސްޓް ލެަޖރ ގައި އައިލަންޑް ކުއީންގެ ބަނުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހި  ހާސް ފަންސާސް ހައެއް ހަ އްކަ ނުވަދިހަމިލިއަން ފަސް ލަ )ސާދަ ރ 14,596,056.00ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 

ފައިސާ ަދއްކާފައިވާ ތަކެތިގަތް ބިްލތައް ަހދާފައިވަނީ ޓެކްސްޕެއަރގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންރުފިޔާ( ކަމަށްވުމާއި؛ އަދި 

 ނަމުގަކަމަށްވުންކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޚުދު މީރާގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ  ،ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަކަށް ަބރޯސާވެފައިވާއިރު)ރ( މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ  .60

އިން އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އަދި އެއަށް ބާރުދ  ލިޔެކިޔުންތައް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންގައި  4.2

ރާ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅ  ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ބެލެހެއްޓިފަިއނުވާކަމަށާއި، އަދި އިސްތިއުނާފުކު

 ،ައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބެެލހެްއޓިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން)ފަހެްއ(  5ނިމ ތާ މަދުވެގެން 

 ރ14,596,056.00ފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކީ ހަމައެކަނި  އައިލަންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާ

އިރު އަދި އެ ރުފިޔާ( ކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ދިވެހި ހަހާސް ފަންސާސް ހައެއް ލައްކަ ނުވަދިހަ މިލިއަން ފަސް )ސާދަ

ޚުދު މީރާއިންވެސް  ،ކަމުގައިވީހިނދުނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަށް ބަލައިގެން 

އެީއ  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެަޖރގައި ހުންނަންޖެހ  މަޢުލޫމާުތ މަދުވާކަމަށާއި، ވީމާ

ޞްދަރަށް ަބލައި އެފަދަ ނިންމުމެއް ިނންމުމަށް ެއކަށ ނެ މަޞްދަރެއް ކަމަށް މީރާިއންވެސް ނުދެކ  ޙާލަތުގައި ހަމަެއކަނި އެމަ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  24   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ގޮތެއް ނިންމާފައިވުމަކީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލައިެގނެވ ނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއިވެސް ޚިލާފު 

 ކަމަކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގެ އަރިމަތީ ޞުރުޙީ އަށް ބަލައިލުމުން ެއީއ  5-މަންޓްމީރާއިން ޖަާވބު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއު)ބ( މީގެއިތުރުން  .61

"ޑިރެކްޓަރޒް ކަރަންޓް އެކައުންޓް" ގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިާވ ލެޖަރ އެއް ކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަކަމަށާިއ، 

 ފައިސާ ނުވަތަ ކުންުފނިން "ޑިރެކްޓަރޒް ކަރަންޓް އެކައުންްޓ" އެއީ ޑިރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ުކންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހ  

ނަގާފައިވާ ލޯނު ހިސާބުކުރާ ލެޖަރ އެއްކަމަށާއި، އެއީ ކުންފުނިން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ސ ލްސް ޖެނެރ ޓް ކުރަން ކުރާ ޚަރަދު 

ނުވަތަ ކޯސްޓް އޮފް ސ ލްސް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެއް ނޫންކަަމށާއި، އެހެންކަުމން، އެ އެކަުއންޓުގައި ހިސާބުކޮްށފައިާވ 

ފަލާޙް އަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކޮށްދިން މަސައްކަތެއް ހިސާބުކޮށްފައިވާ އިބްރާޙިމް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންދުތަކަކީ ޢަދަ

އެއީ ފަލާޙް ގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް  ،ލެޖަރ އެއް ނޫން ކަން އެއަށް ބަލައިލުމުންވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނާނެކަމަށާއި

އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެއްކަމަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ސަފާރީ ބަނުމަށް  ،އް ކަމާއިއައިލަންޑް ކުއީންގެ އަކީ އަބަދުވެސް އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ މިލްކުގައި އޮތް ސަފާރީއެ)ޅ(  .62

ޒިޔާދާއި ކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާބިތުވާއިރު އެކަމަށް މީރާއިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، هللا ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދު

އްގެ ޙައިޘިއްތަޔުްނ އައިލަންޑް ކުއީން ަބނުމުގެ މުޢާަމލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ ދައުރަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އ ޖަންޓެ

ޒިޔާދު އާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓްތަކުން هللا ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތެއްކަން އިބްރާހީމް ފަލާޙް އަދި ޢަބްދު

ެއ  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީހިނދު 7ގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް އަދި އެކަން މީރާގެ  ،ފެންނަން އޮތް ހިނދު

ޒިޔާދުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފައިސާ هللا ޓްތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ހޯދުމަށް ޢަބްދުއެގްރީމަން

އަޞްލު އެްއބަސްވުންތަކުން ފައިސާ  ،ދައްކަންޖެހ  ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް ފަލާހްގެ ަނން ބަޔާްނކޮށްފައި ވީހިނދު

އެއްބަސްވުްނތަކާއި އިންވޮއިސްތަކަށްވުރެ އެޖެންޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ  ،ން އޮއްވައިދައްކަންޖެހ  އަޞްލު ފަރާތް ެފންނަ

އެ އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ދަށުްނ މުއާމަލާތުތަކަށް މީރާއިން އިސްކަންދީފައިވަނީ ރަނގަޅު ހަމައަކުން ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

ދައްކާފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އ ޖަންޓެއްގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ 

މަތިވެފައި ނުވާކަމަށާއި،  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި، އެފައިާސ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިއްމާއެއް 

ގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ދައްކާއިރު، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ އެކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 
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ޓެކްސް ރޫލިންގ އިން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  TR-2012/G8މީރާގެ ނަންބަރު: 

  ބުނެފައިވެއެވެ.

މެއިލް -ވަނަ ދުވަހުގެ އީ 2019 ބަރުންޑިސެ 14ތުގައި ހުށަަހޅާފައިވާ ގެ ގޮ 3-)ބ( މީރާއިން ޖަވާބު ފޯމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓް .63

-އެ އީ ،އިން ނަގާފައިވާ އެކްސްޓްރެކްޓް އަކީ "އައިލެންޑް ކުއީން" އާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވާހަކަަތކެއް ނޫންކަމަށާއި

ޖަމާކޮށްފައިވާ މެއިލް އަކީ ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާުތން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް 

ކޯޕަރ ޓް ބިޒްނަސް  ،ވަނަ ދުވަހު މީރާގެ ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ 2019 ބަރުންނޮވެ 06އިސާތަކަކާއި ގުޅިގެން ފަ

އަދި  ،މެއިލް އާއި އެއިގައިވާ އެޓ ޗްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފާހަގަކުރުމެއްކަމަށައި-މަރިޔަމް ޝަހާދާ ފޮނުވި އީ

އެއިގައި ބުނެފައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރު ކުންފުނީގެ ކ ޝް ފްލޯ ދަތިވުމުން އަނބުރާ ދައްކާ އުޞޫލުން 

ވަނަ ދުވަހު އައިލެންޑް ކުއީން  2019 ބަރުންޑިސެ 22އެއިގެ ފަހުން  ،ނަމަވެސް ،ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށާއި

ރާހީމް ފަލާޙް އެހެން ފަރާތެއްގެ އަތުން ނަާގފައިވާ ލޯނެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުްނ އާއި ގުޅިގެން އިބް

 އެފައިސާތައް މެނ ޖްކޮށްފައިވާނީ އެއީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައިކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން ދީފައިވާ ރައްދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ހުށަހެޅި  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި މި 

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

މިލިއަންއާ ގުޅ  ޕްރިންސިޕަލް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ  15ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .64

މި މުޢާމަލާތުގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް ފަލާޙް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ  ،ކަމަށާއިފަރާތުން

 ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނެ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ 16އެއަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުެގ 

 އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ. 

އިބްރާހިމް ފަލާޙްގެ މިލްކެއްކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ނަމަކަްށ ކިޔާ ސަފާރީ އުޅަނދު ބަނދެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .65

ނިންމުމުން އެ މަސައްކަތުގެ މުޤާބިލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަމަށް 

ރ )ފަނަރަ މިލިއަން 0015,446,500.ޙް ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގައި އިބްރާހިމް ފަލާ 2016މ   05ބަޔާންކޮށް 

 ،އެގޮތުން ،ރުފިޔާ( ޑިމާންޑް ލޯނެއް ނަގައިފައިވާކަމަށާއިދިވެހި  ހަތަރު ސަތ ކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތ ކަ
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އް ކަމުގައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" އިބްރާހިމް ފަލާޙްގެ މިލްކެ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބ ންކް ސްޓ ޓްމަންޓްތަކަށް ބެލުމުން

ބަނުމާ ގުޅ  މަސައްކަތުގެ މުާޤބިެލއްގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ސް ހަ ހާސް ރ )ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ސަތ ކަ ސާޅ0015,446,500ީ.އިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލޯނުެގ އަދަދުކަމަށްވާ 

މް ފަލާޙްގެ ޙިގައި އިބްރާ 2016މ   17ރުފިޔާ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބ ންްކ އެކައުންޓަށް ދިވެހި  ފަސް ސަތ ކަ

 ން އެނގެން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބުެނަފއިވެއެވެ. ފަރާތުން ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު

މް ފަލާޙް ނަގަފައިވާ ޙިގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިބްރާ 1ޑޮކިއުމަންޓް މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމާއެކު  .66

އެ ލޯނުގެ މަޤްސަދެއްކަމުގައި  ،ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެ ބ ންކުން ނިންމާ އެފަރާތަްށ ފޮނުވަފައިާވ ލިޔުމަށް ނަޒަރުކުރުމުން

ން" ބަނދެ ނިންުމމަށް މެރިން ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނުދެއްކި ހުިރ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އުޅަނދު "އައިލެންޑް ކުއީ

ފައިސާ ދެއްކުމަށް..." މިފަދައިްނކަން އެނގެން އޮްނނަކަމަށާއި، ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މި ލިޔުމުން ސާފުވާކަމަކީ ލޯނުގެ 

މުމުގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮުތްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މި އަދަދު ދޫކުރެވެނީ އެ އުޅަނދު ބަނުމާ އެއާ ގުޅ  މަސައްކަތް ނިން

)ށ(  6ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ އެންގުމުގެ  ،ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ދެއްކުމަށްކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު މުޅި އެކު އަށް ނަޒަރުކުރުމުންވެސް ސާފުވާކަމަކީ ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަ

ބިނާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ އުޅަނދު ބަނުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ މައްޗަށްކަމަށް މީރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައިާވ  2019ޑިސެންބަރު  14އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،މީގެ އިތުރުން ނުކުތާއަކީ: ނަ ތިންވަ  .67

  ،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.”  

ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމާ ގުޅިގެްނ ހޯދަންޖެހ  ތަެކތި ހޯދުާމ  ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންަނއިރު

އިސްތިއުނާފުކުރާ  ،އެހެންަނމަވެސް ،ދިނުމާގުޅ  ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން އެނގ ކަމަށާއިމުސާރަ 

އަދި  ،ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެފަރާތަކީ ަހމައެކަނި އ ޖެންޓެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތްކަމަށްއި

ޒިޔާދުއާ ދެމެުދ هللا ންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ އެންމެާހ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހިމް ފަލާޙްއާ ޢަބްދުޙަޤީގަތުގައި "އައިލެ

هللا ިއްބރާހިމް ފަލާޙްއާ ޢަބްދު ،ިމފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،ޒިޔާދުކަމަށާއިهللا ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ަދށުން ޢަބްދު

mailto:info@tat.gov.mv
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 ،ންތަކެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއިޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވު

މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެފަރާތުގެ ކޮސްޓް ލެޖަރސް އަށް ނަޒަރުކުރުމުން  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،އެހެންނަމަވެސް

ކަ ނުވަދިހަ ހަ ރ )ސާދަ މިލިއަން ފަސް ލައ0014,596,056ް.ލަ "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ ަމސައްކަތާ ގުޅިގެން ޖުމު

މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން  ،ރުފިޔާ( ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ދިވެހި ހާސް ފަންސާން ހައެއް

"އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ބ ންކް އޮްފ 

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރ ގައި އެފަރާތުން ކޮށްަފއިވާ ޚަރަދުތަށް އެކަމަށް  ،މޯލްޑިވްސްގެ ސިޓީއިން އެނގ ކަމަށާއި

ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮބްޖެްކޝަން މަރުޙަލާގައި މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ،އެހެނީ ،ކުރާކަމަށާއިދަލާލަތު

ނަޒަރުކުރުމުންވެސް އެނގިގެންދާ ކަމަކީ ސަފާރީއާ ގުޅ  އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޯޓ ޝަން ރެއިޒްކޮށްފައިވަނީ 

އެކަންކަމާ ގުޅ  ފައިސާ އާ ގުޅ  ޕ މެންޓް ވައުޗަރ ވެސް ދޫކޮށްފައިވަީނ  ،އިކަމަށާއިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަުމގަ

އަދި އެފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީވެސް ޚުދު އެފަރާތުން ކަމަށް މީރާއިން  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިކަމަށާއި

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޒިޔާދުއާ ދެމެދު هللا "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ޢަބްދު :ނުކުތާއަކީ ހަތަރުވަނަ  .68

ޒިޔާދު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް هللا "އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅިގެން ޢަބްދު ،ވެފައިވާކަން އެނގެން އޮތްނަަމވެސް

ރުފިޔާ( ވެސް ދިވެހި  މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް ހާސްރ )ހަތަރު 004,750,000.ދައްކަންޖެހ  ފައިސާކަމުގައިވާ 

"މަސައްކަތް  ،އެއްބަސްވުންތަަކށް ބެލުމުން ،އަދި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަްއކަފައިވާކަން އެނގެން އޮްނނަަކމަށާއި

ޒިޔާދުކަމަށް هللا "މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ" ޢަބްދު ،ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ" އިބްރާހިމް ފަލާޙް ކަން އެނގެން އޮންނަކަާމއި

އެއްބަސްވުމުގައި "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ގެ ނަމުގައި ފަރާތަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާކަން  ،އެހެންނަަމވެސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

އްބަސްވުންތަކުންވެސް އެނގެން އިބްރާހިމް ފަލާޙް އަކީ "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ނޫންކަން އެ އެ ،އެނގެން އޮންނައިރު

އެއްބަްސވުންތަކުގައި އިބްރާހިމް ފަލާޙް ައށް ހަވާލާދީފައިވަނީ "މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތް" ގެ  ،އެހެނީ ،އޮންނަކަމަށާއި

ނގެްނ ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި ހިެމނ  އިތުރު ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތްކަން އެ ،ނަމުގައިކަމަށާއި

އަދި ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ ސިޓީއިންވެސް "އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް  ،އޮންނައިރު

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް"  ،ކުރާފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނައިރު

އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ސާފުވާން  ،ގެން ކޮން ފަރާތެއްކަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއިރުއަކީ ކަނޑައެޅި

 އޮންނަކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv
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 )ނުވަިދަހ ނުވައެއް އިންހަސައްތަ( 99އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަކީ އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ % :ނުކުތާއަކީ ފަސްވަނަ  .69

ގެ ިނޔަލަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ  2019ޖަނަވަރީ  20އިން  2010ޖަނަވަރީ  20ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި 

އަދި މި މުޢާމަލާތް ވެފައިވާ މުއްދަތުަގއިވެސް އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ،ފަރާތެއްކަމުގައިވީއިރު

ޒިޔާދު އާ އިބްރާހިމް ފަލާޙް އާ ދެމެދު އެގްރިމަންޓް هللا ޢަބްދު ،އިރުއަޣުލަބިއްޔަތު ހިއްސާދާރުކަން އެނގެން އޮތް

އިބްރާހިމް ފަލާޙް އެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލުވާ ފަރާތުގެ  ،ވެފައިވީނަމަވެސް

ވާލާދެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވެސް މިކަމަށް ދަލާލަތުކުރާ ކަންކަމަކީ އިސްވެ ޙަ ،ހައިސިއްޔަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވ ކަމާއި

ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ  ،"މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" އަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާތީ އާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމަށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރސް 

ފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށފައި އޮންނަކަން އެނގެްނ ތަކުން ދަލާލަތުކުރާ ޮގތުގައި "އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅ  ޚަރަދުތައް އިސްތިއުނާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ އެ އެކައުންޓްގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ އޮންނަ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ 

އެއީ ފަލާޙް ނޫންކަމަށާއި، ސާބުކޮށްފައިވާ ލެޖަރ އެއް އިން ަފލާޙްއަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކޮށްިދން މަސައްކަެތއް ހި ފަރތުން

 އްކަމަށްގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުންުފނިްނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ލެޖަރ އެ

އެކައުންޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ، "އައިލެންޑް ކުއީން" އާ ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ ކުރިނަމަވެސް، ބަޔާން

ޢާމަލާތްތަކެއްކަން އެ އެކައުްނަޓށް ބެލުމުންވެސް ސާފުވާން އޮންަނއިރު، މިއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް ސ ލްސް ޖެނެރ ޓްވާ މު

ގޮތަށް ޑިރެކްޓަރާ އެކު މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައި އޮންނަ ޓްރާންސެކްޝަންއެއް ނުހިމެނ ނެ އެކައުންެޓއްކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހ  

އެފަދައިން މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށްފަހު އެހެނީ، "އައިލެންޑް ކުއީން" ގެ މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފުކުރާ  ންކަމާއި،ކަމެއް ނޫ

ފަރާތުން ކޮށްދިނުމުން އ ގެ މުޤާބިލުގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިބްރާހިމް ފަލާޙް 

ލޯނު ހަމަ ެއބީދައިްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ަޖމާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން  ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ

  ކަމަށް މީރާއިން ުބނެފަިއވެއެވެ.އޮންނާތީ

ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ  ،ވަނަ މާއްދާއަށް ބަާލއިރު 17ޤާނޫނުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .70

އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ  ،ވަގުތު ބެލުމުގައި

ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުން ެއ މުދަލުގެ ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ ައގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތު ިމ 

އެ މުޢާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމުވީކަމުގައި  ،ލުވުމުންދެވަގުތުން ކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތެއް ބައްދަ

ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން "އައިލެންޑް ކުއީން" ަބނުމުގެ ކަންކަން ކުރިައްށ  ،އެގޮުތން ،ވާކަމަށާއިބަޔާންކޮށްފައި

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  29   ހާ ސަފު 
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އަދި އެ ސަފާރީ ބަނުމުގެ  ،ސަބަބެއް ހިމެނިގެންވީހިނދުގެންގޮސްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ދަލާލަތުކުރާ އެތައް 

ފައިސާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު ފަލާޙުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ހިނދުން ފެށިގެން 

އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން  ،ވާކަމާއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އުފަންވެފައި 17ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން އެހިނދުން ފެށިގެން ލާޒިމުވެފައިވާކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި  ،އާ ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު TR-2012/G8އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގް ނަންބަރު  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .71

 ،އެގޮތުން މި މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އ ޖެންޓެއްކަމާ، ންވާނީ އެ ރޫލިންގް ކަމަށާއިމުޢާމަލާތަށް ތަްޠބީޤކުރެވެ

 ،އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތުން މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަން ނުޖެހ ނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އެ ރޫލިންގ ގެ ބެނުމަށް "އ ޖެންޓް"  2ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ

އ ޖެންޓަކީ "...އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ )ޕްރިންސިޕަލްގެ( ބަދަލުގައި އެ ފަރާތުގެ މުދަލާއި  ،އަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިާވއިރު

، ނަ ފަރާތަކުން އެ ޕްރިންސިޕަލަށް މުދަާލއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީގެންނުވަތަ ތިންވަ ،ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯުރވައިދީގެން

 ،އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ އެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް.." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ރިންސްޕަލްގެ ބަދަލުގައި އ ނާގެ ުމދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮްށފައި އެވާ އ ޖެންޓަކީ ހަމައެކަނި ޕް  ،އެގޮތުން

ކޮންމެވެސް އެހެން ތިންވަނަ ަފރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދ  ނުވަތަ އެެހން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކިބައިްނ ޕްރިންސްޕަލްއަށް މުދަލާއި 

ރާގު ހެޑް އޮފީހުގެ ބަދަލުގައި ރަށްރަށުގައި ދި ،މިސާލެއްގެ ގޮތުން ،ޚިދުމަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތްކަމަށާއި

ޤާއިމުވެފައިވާ ދިރާގު ފިހާރަތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުން ދ ންޖެހ  ޚިދުމަތް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން  ،ނަމަވެސް ،ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ މުޢާމަލާްތތަްށކަމަށާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އިބްރާހިމް ފަލާޙް ދ ންޖެހ  މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ތިންވަަނ  ،އ ޖެންޓް ކަމުގައި ދަޢުވާ ކުރާއިރު

އަދި އެއީ އިބްރާހިމް ފަލާޙްއަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  ،އިފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާ

އ ގެ ަބދަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  ،ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މެުދވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ފަރާތެއްވެސް ނުމެނޫން ކަމަށާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ، އެހެންކަމުން ،ށާއިފަރާތަކީ "އައިލެންޑް ކުއީން" ބަނުމުގެ ކަންކަމުގެ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތްކަމަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފަިއ  16ޓެކްސް ރޫލިންގ އާ ޙަވާލާދީ އެ ރޫލިންގ ގެ  TR-2012/G8މީރާގެ ނަންބަރު 

މަލާތަކީ މި މުޢާ ،އެވާ "ޑިސްބަރސްމަންޓް" އާ ގުޅ  އުސޫލު މި މުޢާމަލާތަށް ތަޠްބީޤްކުރެވ ނެކަމަށް ބަޔާންކުރި ަނމަވެސް

ިމ  ،ރޫލިންގ ގައި ޙަވާލާދީފައި އެވާ ފަދަ ޒާތުގެ އ ޖެްނޓް މެދުވެރިކޮްށ ދީފައިވާ މުޢާމަލާތެްއ ނޫންަކން އެނގެން އޮންނައިރު

 މުޢާމަލާތަށް އެ ރޫލިންގ ގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ތަޠްބީޤްނުކުރެވ ނެކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ. 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް ލެޖަރ އަށް ބަލައި ހަމައެކަނި އެމަސްދަރަށް ބަލައި މީރާއި :އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ  .72

ގެ ދަށުން  4މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  ،ގޮތެއްނިންމާފައިވާކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު

ދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ޤަނޫނާ ގަވާއި ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާނީ 4.2

މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން  ،ރިކޯޑުތައް އެފަރާތުން ބަލަހައްޓާފައިނުވާނެކަމެވެ. އެކަމަކީ

 ،އަދި ، ކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކ ކަމަށާއިބަލަހައްޓާފައިވާ ހިސާުބތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮތް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ަބލަަހއްޓާފައިވާ ހިސާބުތައް ނަފީވެ އެަކންކަމުގެ އަލީގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮތް 

ކުރަން އަންގާފައިވާ އިލްތިޒާމްތައް  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ހުރަހެއް ނޫންކަމަށާއި

މީރާއިން އެކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދުވެސް އިރުޝާުދ  ،އެ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފަިއނުވާނަމަ 

ވ  އަދި މުޅިން ގޯސް އެފަރާތްތަކުން އެހިނދަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ިހސާބުތަކަކީ އެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެ ،އެއީ ،ދ ނެކަމަށާއި

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޯސްޓް  ،އެހެންކަމުން ،މަޢުލުމާތުތަކެއްކަމުގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި

ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން  ލެޖަރސް ގެ ހިސާބުތައް ބެލުމަކީ މީރާގެ އޮޑިޓުގެ

 އެވެ. ބުނެފައިވެ
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު 

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން 

ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ ނުވަތަ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ 

 މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް 

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިާވ  :ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .1

ޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ އޮ

ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާ އަދަދު މަދުވެފައިވާކަމަށް މީރާއިްނ ، ޖުމްލަ އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު

ވަނަ މާއްދާ އާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫުނެގ  39ގެ 18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫނު  ،ފާހަގަކޮށް

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަދުްނ ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.  40

 2020ޖަނަވަރީ  8މުޢާމަލާތަށް ަބލާއިރު، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ  .2

ގެ މައްސަލައިގެ  4.1: އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް" ގެ 4"ސެކްޝަން  19ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ

 ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތިރީަގއި މިވާގޮތަށެވެ.

ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ 'ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު

 އެސް.ޓީ ބަޔާންތަކުގައި އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ހިމަނައިފައިވާ އަދަދު މަދުވުން.'.ޖީ ،އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު

ގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  4.1: މީރާއިން ދެކ ގޮތް" ގެ 4ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ "ސެކްޝަން  .3

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  1މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްކަމުން، އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 

 ވާ ޓެކްސް މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ.  މަދުން ދައްކައިފައި

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/03ޤާނޫނު ނަންބަރު  18

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް SR/GST/2016/098-CBDގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2020ޖަނަވަރީ  8މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް  19
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 1.1.1ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  20އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒުގައި .4

)ފަނަރަ ރ 0015,446,500.ޖަމާކޮށްފައިވާ ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބ ންކް އެކައުންޓަށް 

ދިވެހި ރުފިޔާ( އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ރީއިމްބާސްކޮށްފައިވާ  ސަތ ކަ ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް  މިލައަން ހަތަރު

(reimburse) ޯޓެއް ބަނުމަށާއި އަދަދެއްކަމަށް ުބނެފައިވެއެވެ. އެ ފައިސާއަކީ 'އައިލެންޑް ކުއީން'، ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ ބ

ޒިޔާދާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ هللا މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު

ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނުބރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިބްރާހީްމ ފަލާޙް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ރޫލިްނގއަށް ހަވާލާދީ، ައނބުާރ  TR-2012/G8ރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮްށަފއިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި މީރާގެ ނަންބަރު ފަ

. އިސްތިއުނާފުކުރާ 21ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ނުޖެހ ނެކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ

ިތރާޒަށް މީރާއިން ފޮނުވި އޮބްެޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއު

)ސާދަ މިލިއަްނ ރ 0014,596,056.ބަލަހައްޓައިފައިވާ ކޮސްޓް ލެޖަރގައި އައިލެންޑް ކުއީންއަށް ކޮށްފަިއވާ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ރުިފޔާ( ރެކޯޑުކޮށްފައިވާކަމާއި، ބޯުޓ ބަނުމަްށ ބ ނުންވާ ތަެކިތ ދިވެހި  އެއްހާްސ ފަންސާސް ހަ ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ

ގަތުމަށް ޕ މަންޓް ވައުޗަރުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން 

ރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށެވެ. އިބް

ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް  )ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ރ0015,446,500.ފަރާތުގެ ބ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގައި އިބްރާހީމް ަފލާޙް  (consideration)ރުފިޔާ( އަކީ 'އައިލެންޑް ކުއީން' ަބނުމުގެ ުމޤާބިލުގެ  ދިވެހި ސަތ ކަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާކަމަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާތީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ބަދަލުކުރަންޖެހ  

 ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، އެޮގތުގެ މަތިން މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ދަމަހައްޓައިފައިވެއެވެ.

 

 ކުރުން ބީޤް ވަނަ ފިޤްރާ ތަޠް 16ގެ  G8ޓެކްސް ރޫލިންގ 

ފޫޓުގެ ސަފާރީ ބޯޓެއް ބަނުމަށާއި، އެތެރ ގެ މަސައްކަތަށާއި،  128'އައިލެންޑް ކުއީން'، ނަމަކަށް ކިޔާ  ދެވަނަ ކަމަކީ: .5

( އާއި ރ.އިންނަމާދޫ،  A063461ދރއކ ނަންބަރު:އިބްރާހީމް ފަލާޙް ) ،މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ރ. އިންނަމާދޫ، ސިލްމާ

ވަނަ  2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014( އާ ދެމެދު، A065406ޒިޔާދު )ދރއކ ނަންބަރު: هللا ޢަބްދު ،ފުލާވަރ

                                                           
 ފޯމް   MIRA903ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  2020ފެބުރުވަރީ  06 20
 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ވާހަކަތައް 3ައިދ  2، 1)އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ މަސްދަރު( ގެ  އބދމ 21
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ 22)ހަތަރެއް( އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ 4އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 

އަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙް، އަދި އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުްނ 'މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް'  ދަށުން 'މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް'

ެއތެރ ެގ  ،އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ސަފާރީ ބޯޓު ަބނުމަށާއި ޒިޔާދު އެވެ. އަދި އިސްވެބަޔާންވެދިޔަهللا އަކީ ޢަބްދު

ދިވެިހ  )ހަތަރު މިލިައން ހަްތލައްކަ ފަންސާސް ހާސް 4,750,000 މަސައްކަތަށާއި، މަސައްކަތް ނިްނމުމުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ

 ރުފިޔާ( އެވެ. 

އެޕްރީލް  11އައިލެންޑް ކުއީން ބަނދެ ނިންުމމަށް މެރިން ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށް  .6

( އިން ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  A063461އިބްރާހީމް ފަލާޙް )ދރއކ ނަންބަރު: ،ގައި ރ. އިންނަމާދޫ، ސިލްމާ 2016

)ފަނަރަ މިލިއަން  15,446,500ގައި  2016މ   5ޕލކ އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ލޯނު އެޕްލިކ ޝަން ފޯމަށް ހަވާލާދީ، 

. އަދި ހަވާލާދީފައިާވ 23ދިވެހި ރުފިޔާ( ގެ ޑިމާންޑް ލޯނެއް ނަގައިފައިވެއެވެ ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތ ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން، ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް  7ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން އަންގާ ސިޓީގެ 

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ. 

ބަލާިއރު، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުާޢމަލާތާ ގުޅިގެން 'އައިލެންްޑ  މައްސަލައިގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮަތށް ތިންވަނަ ކަމަކީ: .7

ކުއީން' ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަޤީޤަތުގައި ހަވާލުވެަފއިވާ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަން ބ ންކް އޮްފ 

އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމަށް ކޮށްފައިާވ  މޯލްޑިވްސްގެ ސިޓީއިން އެނގ ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮސްޓް ލެޖަރއިން

ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލުން އެކަން ދަލާލަތުކޮށްދ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުަމްށ 

ހ  އެންމެހައި ފައިސާ )ހަތަރެއް( އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެ 4ޒިޔާދާ ދެމެދު ވެފައިވާ هللا އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު

)ހަތަރެއް( އެއްބަސްވުމުގައި  4ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ. އަދި ހަވާލާދީފައިވާ 

ތިއުނާފުކުރާ 'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' އަށް ުމހާތަބުކޮށް އެެހން ފަރާތަކަށް ހަާވލާދީފައިވާއިރު، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ އިސް

ފަރާތްކަން ސާފުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިހެން މީރާއިްނ ބުނެފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަެވސް، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ 

                                                           
 ،މަޑޫޖެހުމާއި ސަފާރީ ބޯޓުގެ ބުޑުވަކާއި ކަވަރުނާ އެޅުމަށް ރ. އިންނަމާދޫ، ސިލްމާ 49ފޫޓުގެ ސަފާރީ ބޯޓްގެ ހަލްބަނުމަށް ފަރާތެއްގައި  125ފުރަތަމައީ   22

އޮގަސްޓު  1( އާ ދެމެދު A065406ޒިޔާދު )ދރއކ ނަންބަރު هللا ޢަބްދު ،( އާއި ރ.އިންނަމާދޫ، ފުލާވަރ A063461ފަލާޙް )ދރއކ ނަންބަރު: އިބްރާހީމް
 ފޫޓުގެ ސަފާރީގެ އެތެރެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 128ނައީ، ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ ހަލްބަނދެ ނިންމުމަށް ވެވ  އެއްބަސްވުން' އެވެ. ދެވަ  125ގައި ' 2014

ރީ ބޯޓްގެ އެތެރެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން' އެވެ. ތިންވަނައީ ސަފާރީ ފޫޓް ސަފާ 128ގައި ' 2014ނޮވެންބަރު  23އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު 
ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ  128ގައި ' 2015އެޕްރީލް  16ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު  3ވަނަ އަދި  2ބޯޓުގެ 

ވެދިޔަ ދެ ވަނަ ބުރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުން' އެވެ. ހަތަރުވަނައީ ސަފާރީ ބޯޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އިސްވެބަޔާން 3އަދި  2
   ސައްކަތްަތކެއްކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުން' އެވެ.ފޫޓް ސަފަރީ ބޯޓްގެ ނުނިމިހުރި ހުރިހާ މަ  128ގައި ' 2015ޖޫން  25ފަރާތުގެ ދެމެދު 

( އަށް ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު   A063461ފަލާޙް )ދރއކ ނަންބަރު: އިބްރާހީމްގައި ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން  2016މ   05 23
BML/LSU/MMBR-0047/2016/2140   ީސިޓ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  34   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަުށން އިބްާރހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުްނ ދައްކަްނޖެހ  ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވަީނ 

ހީމް ފަލާޙްގެ އ ޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވެފައި، އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އިބްރާ

ތަްޠބީޤްކުރުމުްނ، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާ  ވަނަ ަނންބަރަށް 16ގެ  G8މީރާގެ ރޫލިންގ މަތިވެފައި ނުވާހިނުދ، 

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުިރ ޚަރަދު އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދާއިރު އެ ޒިޔާދަށް ދެއްކުމަށްފަުހ، އިސްهللا ޢަބްދު

 އަދަދުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގ ނެކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. 

ރިންސިޕަލެއްގެ ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޕް 16ރޫލިންގގެ  TR-2012/G8މީރާގެ ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .8

ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދި  ބަދަލުގައި އ ޖެންޓަކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ އ ޖެންޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ 

އެ ގޮތުްނ  ޖެހެނީ އ ޖެންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން ނަމަވެސް، 

ނުވާނެއެވެ. މި ޙާލަތުގައި، ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  އަނބުރާ ހޯދާ އަދަދުން އ ޖެންޓު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިގެން

ހިމެނ  ޞައްޙަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް )އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރަން  ފަރާތެއްނަމަ، އަދި ޕްރިންސިޕަލާ ބެހ  މައުލޫމާތު

" .އޮތްނަމަ، އެ މުޢާމަާލތާ ުގޅ  އިންޕުޓް ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ ފަރާތުގެ އަތުަގއިހުށަހަޅާއިރު( އެ 

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޤްރާއިން އެނގެނީ، ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި އ ޖެންޓު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި، އ ޖެންޓުކުާރ 

އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް  ހޯދާނަމަ، ޖީ.އެސް.ޓީ ެނގުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ހަރަދު ޕްރިންސިޕަލްގެ އަތުން އަނބުރާ

ޒިޔާދާ ދެމެުދ هللا އެގޮތުން، އިބްރާހީްމ ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު ޖެހެނީ އ ޖެންޓު ކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާން 

 ކުރަންޖެހ  ފަރާތް ދެނެގަތުން މުިހންމެެވ. ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަުށން މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާ

( އާއި ރ.އިންނަމާދޫ،  A063461އިބްރާހީމް ފަލާޙް )ދރއކ ނަންބަރު: ،: ރ. އިންނަމާދޫ، ސިލްމާފަސްވަނަ ކަމަކީ .9

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިބްރާހީމް  4( އާ ދެމެދު ވެފައިވާ A065406ޒިޔާދު )ދރއކ ނަންބަރު: هللا ޢަބްދު ،ފުލާވަރ

ޒިޔާދުއަށް މުހާަތބުކޮށްފައިަވީނ هللا ފަލާޙްއަށް މުހާތަބުޮކށްފައިވަނީ 'މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް' ެގ ގޮތުގައެވެ. އަދި ަޢބްދު

އަގު އަދާކުރަންޖެހ  ފަރާތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  'މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް' ގެ ގޮތުގައެވެ. އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައްަކށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  35   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

I. 1  ުވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން )މަސައްކަތުގެ އަގު  3ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2014އޮގަސްޓ

މުގެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެެހނީ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް(، މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ޕ މަންޓް ެދއްކު

 . 24'މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތް' އެވެ 

II. 23  ުވަނަ މާްއދާގައިވާގޮތުން )މަސައްކަތުގެ އަުގ  3ގައި ވެަފއިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2014ނޮވެންބަރ

ހެނީ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް( މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ޕ މަންޓް ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރަންޖެ

 .25'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ'

III. 16  ްވަނަ ާމއްދާގައިވާގޮތުން )މަސައްކަތުގެ އަގު  3ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2015އެޕްރީލ

ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް( އެްއަބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޕ މަންޓްތައްދ  ތާރީޚްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ލިބިދީފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް 

ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާ އާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ލިބ  

 . 26އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދ ންެޖހ  ފަރާތަކީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ

IV. 25  ްމަސައްކަތުގެ އަގު  ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން 3ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2015ޖޫނ(

އެްއބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިްނމުމަށް ވެރިފަރާތުގެ މީހުން ާލން ، ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާގޮތް(

ން އެރުވި ޒިޔާދަށް ދ ންޖެހ  ފައިސާ ދެވ ނީ ވެރިފަރާތުهللا ޖެހިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން ޢަބްދު

މީހުންނަށް ދ ންޖެހ  ފައިސާ އުިނކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ 

                                                           
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "މި އެއްބަސްވުމުގެ  3ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ هللا ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު އިބްރާހީމް ގައި  2014އޮގަސްޓު  1  24

ސޮއިކުރާ ކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން )އެގްރިމެންޓްގައި ލުދަށުން ސަފާރީގެ މަސައްކަްތތައް ކުރުަމށް، މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުން މަސައްަކތް ކުރާ ފަރާަތށް ހަވާ
  ދިވެހި ރުފިޔާ( މަސައްކަތްުކރުވާ ފަާރތުން މަސައްކަތް ކުރާ ަފރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.' )ފަންސާސް ހާސް 50,000ވަގުތު( އެޑްވާންސް ޕ މަންޓްގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ ' މި  3 ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެهللا ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު 2014ނޮވެންބަރު  23    25 
އާމަލާތާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށް، މަސައްަކތް ުކރުވާ ފަާރތުން މަސައްކަތް ުކރާ ފަާރތަށް ހަވާލުުކުރމުގެ މު

ރުފިޔާ( މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުްނ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަްށ  އް ލައްކަ)އެ 100,000)އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތު( އެޑްވާންސް ޕ މަންޓްގެ ގޮތުގައި 
 ދައްކަންވާނެއެވެ.'

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ "އެކަށީގެންވާވަރަށް  3 ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެهللا ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު އިބްރާހީމް ގައި  2015އެޕްރީލް  15  26
އިހްތިޔާރު މަސައްކަތުެގ ބޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަމަށް ނުފެންނަ ނަމަ ދެފަރާތައް އެއްބަސްވެވ  ގޮތެއްގެ މަތިން ޕ މަންޓްތައްދ  ތާރީޚްތައް ބަދަލުކުރުުމގެ 

ގައިވަނީ "މަސައްކަތުގެ ހަވާލުކުރާ ފަާރތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި  ވެރިފަާރތައް ލިބިގެންވެއެވެ." އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ )ބ(
ން މަސައްކަތް ކުރާަފރާަތށް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ  ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބު

ާރތުްނ ލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަާރތުން އުފުލުމަށް އެފަލިބ  އެންމެހާ ގެއް
 އެއްބަސްވެއެވެ."

mailto:info@tat.gov.mv
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ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާ އާއި މަސައްކަތްކުރާ 

 .27، މަަސއްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެފަރާތަށް ލިބ  އެންމެހާ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ދ ންޖެހ  ފަރާތަކީ

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި، މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތުގެ އިތުރުްނ  .10

ސްވުން ގައި ވެފައިވާ އެއްބަ 2014އޮގަސްޓު  1'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' ކަމަށްވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހަވާލާދީފަިއވެއެވެ. 

މަސައްކަތް ހަވާލުުކރި ފަރާތަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  ،ފިޔަވައި ބާކީ ތިން އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން

މަސައްކަތް  އެއްބަސްވުމުގެ ބ ނުމަށް ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލުމަށް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

ރާތާއި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތް މާނަކޮށްފަިއ ވީަނމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް މާނަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. ހަވާލުކުރި ފަ

އެހެންކަމުން، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް ދެނެގަތުމުށްޓަކައި އެއްަބސްވުމުގެ މަހައްލަށާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ މާއްދާތައް 

 ޢަަމލީގޮތުން ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިުލން މުހިންމެވެ.  contract)(execution ofތަންފީޒުކުރުމުގައި 

ވަނަ  3ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ هللا ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު 2015އެޕްރީލް  16 ހަވަނަ ކަމަކީ: .11

ވަނަ މާއްދާެގ  3ގައި ބަޔާންވެދިޔަ ެދ ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ  2015ޫޖން  25މާއްދާގެ )ބ( ގައްޔާއި، 

ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މަސައްކަތުގެ 

ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ  ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުްނ 

ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ  ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ވިޔަސް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ލިބ  އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

" މިަފދައިންނެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ އެްއަބސްވުންތަކުގައި މަސައްކަތް ޒިންމާ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

މުގެ އިލްތިާޒމް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ބަޔާންޮކށްފަިއވާއިރު، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން އަގު އަދާކުރު

ފަރާތަށް މަތިކޮށްފައިވާއިރު، އެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ނަމަކަށް ކިޔާ ވަކި ފަރާތަކަށް ހަވާލާދީ 

ކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ެދއްކުމުގެ ވަކި އިލްތިޒާމުތަކެއް އެ ފަރާތަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ، މަސައް

ވަނަ މާއްދާގައި  2އިބްރާޙިމް ފަލާޙްކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ހަމައެއާއެއެކު، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ 

." ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "... މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބ ނުންވާ އެްނމެހާ ތަކެތި )ޓޫލް ފިޔަވާ( ދ ނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތެވެ

                                                           
)ރ( ގައި ވަނީ "މި ނަންބަރުގެ )ނ( ވަނަ މާއްދާގެ  3 ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެهللا ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު އިބްރާހީމް ގައި  2015ޖޫން  25 27

ޒިޔާދުއަށް ފައިސާ هللا ޢަބްދު ގައި ބުނާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަަކށް  ފައިސާ ދ ނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އަދަތުގެ ތެރ ންނެވެ. އަދި
ންޖެހ  ފައިސާކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެކެވެ. މިޮގތުން، ވެރިަފރާތުން އަރުާވ ދެވ ނީ އެ މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް )ވެިރ ފަރާތުން އެރުވިމީހުންނަށް( ދ 

މަސައްކަތުގެ ހަވާލުކުރާ ަފާރތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ  މީހުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެކެވެ." އަދި އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވަނީ "
ޖެނަމަ، ނުދައްކާވާ ފައިސާއާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހ  ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުދެއްކިއް

ވެރިފަރާތުްނ  މަސައްކަތުގެމަސައްކަތް ކުރާަފރާަތށް ލިބ  އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ 
 އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ."

mailto:info@tat.gov.mv
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މިފަދައިންނެވެ. އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު އެޓ ޗްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް 

ޝެޑިއުލްގައިވަނީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އ ޖެންޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. އެ 

ންޑް ކުއީން ބަނުމަށް ބ ުނންވާ ތަކެތި ގަތުމަްށ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްވެސް ހިމެނައިފައިވެއެވެ. ކަރުދާހާއެކު، އައިލެ

)ފަސްދޮޅަސްއަށެއް(  68)ހަތްދިަހ ހަތެއް( އިންވޮއިސްގެ ތެރެއިްނ  77އެ ކަރުދާހާއެކު ހުށަހަޅާއިފައިާވ ގާތްގަނޑަކަށް 

ޕިއެންޓްގެ ގޮުތގައި ޖަހާފައިވަނީ އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އިންވޮއިސްއެއްގައި، ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސި

ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ، އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން، މަޢުލޫމާތުކަމާއި

ތަކެތި ހޯދައިފައިވަނީ އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ ސާބިތުވެއެވެ. އެ  28ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަކުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  2ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ، 29މަސައްކަތުގައި ބ ނުންކުރުމަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު 

 ރާތުންކަން އެނގެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އަދާކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމް އަދާކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

ވަނަ  3ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފަިއވާ އެއްބަސްވުމުގެ هللا ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު 2015ޖޫން  25މީގެ އިތުރުން،  .12

މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ "އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޯުޓގެ މަސައްކަތް ހިނގާކަމަށް ނުެފންނަ ނަަމ، މަސައްކަތުެގ 

ފަރާތުގެ މީހުން ލައިގެން މަސައްކަތް ދުވަހައް ނިންމުމުގެ އިހްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ." ވެރި

މިފަދައިންނެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި ނަންބަރުގެ ގައި ބުނާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރުވާ 

ޒިޔާދުއަށް ފައިސާ ދެވ ނީ އެ هللا ނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ އަދަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ޢަބްދުމަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދ 

މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް )ވެރިފަރާތުން އެރުވި މީހުންނަށް( ދ ްނޖެހ  ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެކެވެ. މިގޮތުން 

ޅާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެކެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އިސްތިއުނާފުކުާރ ވެރިފަރާތުން އަރުވާ މީހުންގެ  މުސާރާ ކަނޑައަ

 ،ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އީމެއިލްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ލޯުނގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 2019ޑިސެންބަރު  14ފަރާތުން މީރާއަށް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  .30ބޯޓު ބަނުމުގެ މަސައްކަތައް ބ ުނންވާ ތަކެތި ގަތުމާއި، މުސާރަ ދިނުމެވެ

އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ޕ މަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވައުޗަރ 

)އެއް ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް  128,236ގެ ގޮތުގައި  athif workers dec payއަށް ބަލައިލުމުން،  45831ނަންބަރު 

                                                           
 ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ޕ މަންޓް ވައުޗަރުތައް  MIRA903ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 2020ފެބުރުވަރީ  06އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން   28
   :Transactions by Account ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މެރިން 5މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް  29

“Island Queen” under “Directors Current Account” of “Other Current Assets” ledger) 
ގެ ގޮތުގައި  3އުމަންޓް ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އީމެއިލްގެ )މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކި 2019ޑިސެންބަރު  14އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން މީރާއަށް   30 

 the main purpose of the loans or related party transactions was to buy the materials“ވަނަ ފިޤްރާގައިވަނީ  2ހިމަނައިފައިވާ ލިޔެކިޔުން( 

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….’ 
 ވަނަ ޞަފުޙާ 189މުގެ ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާ ލިޔެކިޔު 6ރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް މީ 31
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 4,450ގެ ގޮތުގައި  babul salary 14 days (Dec OT, gas odi work)ރުފިޔާ( އާއި  ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަ

ރުފިޔާ( ހިމަނައިފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ އަދަދުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ  )ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ފަންސާސް

އިވާ އިއުިތރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް ޝެޑިއުލްގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އަތުްނ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފަ

ވަނަ  3ގެ އެއްބަސްވުމުގެ  2015ޖޫން  25ހޯދައިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރ ގައި ހިމަނައިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  އަނބުރާ

 ކުރަންޖެހ  ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށް، އަދި ަފއިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން އިންތިޒާމު

 ހިންގައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 2015އެޕްރީލް  16އާއި  2014ނޮވެންބަރު  23އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެހެންހުރުމާއެކު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ  .13

ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތެއްކަން هللا ގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު 2015ޖޫން  25އާއި 

 ކަށަވަރެވެ. އަދި ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ 

 ބެލެވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއަށް ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް

އިްބރާހީމް ފަލާޙްގެ ފަރާތުން  ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާވާންޖެހ  ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޙްސެއްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،

ވަނަ ފިޤްރާ ތަޠްީބްޤ  16ގެ  G8ފައިސާގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ރޫލިންގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނުބރާ ދައްކައިފައިވާ

 ކުރެވ ނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

ވަނަ ިފޤްރާ މި މުާޢމަލާތަށް ަތޠްބީޤް ކުރެވ ނެތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ ދެނެގަތުމުގަިއ  16ގެ  G8މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ  .14

 ޕްރިންސިޕަލަކީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަަމ، އަދި ޕްިރންސިޕަލާ ބެހ  މަޢުލޫާމތުމި ޙާލަތުގަިއ، …އެ ފިޤްރާ ގައި "

އޮތްނަމަ، އެ  ހިމެނ  ޞައްޙަ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް )އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރަން ހުށަހަޅާއިރު( އެ ފަރާތުގެ އަތުގައި

ނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ އޮންނައޮތުމަށް ަބލައިލުން މުޢާމަލާތާ ގުޅ  އިންޕުޓް ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލަށް އުނިކުރެވިދާ

މުހިއްމެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިާވ އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ އައިލެންޑް ކުއީްނ 

 68ހަތެއް( އިްނވޮއިސްގެ ތެރެއިން  )ހަތްދިހަ 77ބަނުމަށް ބ ނުންވާ ތަކެތި ގަތުަމށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ފަސްދޮޅަސްއަށެއް( އިންވޮއިސްއެއްގައި، ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސިޕިއެންޓްގެ ގޮތުގައި  ޖަހާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން،މަޢުލޫމާތެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިން
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 33)ފަހެއް( ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގައި  5 32ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސައްޙަ  44ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

)ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގައިފައިވާ އިންވޮއިސްތައް( ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

)ފަހެއް( އިންވޮިއސްއަކީ އިންޕުޓް ޓެކްސް  5އި ޓެކްސްޕ ޔަރ އައިޑެންޓިފިކ ޝަން ނަްނބަރެވެ. އިސްވެަބޔާންވެދިޔަ ނަމާ

އުނިކުރެވ ނެ ފަދަ ޞައްޙަ ޓެްކސް އިންވޮއިސްއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި އިންވޮއިސްތަކާ ގުިޅގެން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިާވ 

ބްރާހީމް ފަލާޙްކަމަށް ބެލިކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް، އެ އިންވޮއިސްތަކަށްވާ އިންޕުޓް ޓެކްސް މުޢާމަލާތުގެ ޕްރިންސިޕަލްއަކީ އި

އިބްރާހީމް ފަލާޙްއަށް އުންޏެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ. ދޯނި ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތަށް ބ ނުންވާ ތަކެތި ަގތުމަށް އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ 

ވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރެވ ނީ ހަމައެކަނި އިންވޮއިސްތަކަށް ދައްކައިފައިވާ އަގުގައި ހިމަނައިފައި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށެވެ. 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އިބްރާޙިމް ފަލާޙްގެ އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން ދެނެގަތުން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް  ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .15

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު 

 މަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަ

ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "މި ރޫލިންގ ގެ ބ ނުަމށް، އ ޖެންޓެއް ކަމަށް ބުެނފަިއ  2ގެ  G8  ޓެކްސް ރޫލިންގ .16

ގެން، ފަރާތުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދީ އެވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ )ޕްރިންސިޕަލްގެ( ބަދަލުގައި އެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދީގެން، އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ  ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެ ޕްރިންސިޕަލަށް

ވަަނ  2" މިފަދައިންނެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ެޓކްސް ރޫލިންގގެ .ފަރާތަކަށެވެ ނުވަތަ އެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްސީލުކުރާ

 ޕްރިންސިޕަެލއްގެ ފަރާތުން އ ޖެންޓެއްގެ ޮގތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވެވ ނީ އަންަނނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ. ފިޤްރާގައިވާ ގޮތުން،

I.   ޕްރިންސިޕަލްގެ ބަދަލުގައި އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދ

 ފަރާތް؛ ނުވަތަ 

                                                           
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  42ހިމަނަންޖެހ  މަޢުލޫމާތު ޖީ.އެސްޓީ ޤާނޫނުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަފރާަތކުން ދޫކުާރ ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއްގައި   32

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ިއންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން   MIRA903ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 2020ފެބުރުވަރީ  06ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އި  33

އ .އެޗް ބްރަދާސް ޕްރައިވެްޓ ، ( 27އިންވޮއިސް )ސަފުޙާ.  IN0130429ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 
ސ ލްސް ކޯ ހާޑްވެއަރއިން މެރިން ، (45އިންވޮއިސް )ސ.  AHB/MS/15/41796ށްފައިވާ ނަންބަރު ލިމިޓެޑްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮ
ވެލިގާ ހާޑްވެއަރއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިާވ ، (46އިންވޮއިސް )ސ.  32594/15ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

އިންވޮއިސް  4289ކ ބަލް ޝޮޕްއިން މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ، (50ންވޮއިސް )ސ. އި VLH2/POS/C6/26953/15ނަންބަރު 
 (52)ސ. 
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II. ިޚިދުމަތް ހޯދައިދީެގން، އެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތަުކން ޕްރިންސިޕަލަށް މުދަލާއ 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ ތަމްސީލުުކރާ ފަރާތް

 4ޒިޔާދާ ދެމެދު އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމަށާއި އިތުރު މަސައްތްތައް ކުރުމަށް ވެފައިވާ هللا ބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދުއ .17

ފަރާތަކީ އިްބރާހީމް ފަލާޙްގެ އެޖަންޓެއްކަން އެނގ ކަށް ނެތެވެ. އެެހން  )ހަތަރެއް( އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ

ޒިޔާދު )ިތންވަނަ ފަާރތް( އިބްރާހީްމ ފަލާޙްއަށް هللا ނަމަވެސް މައްސަލައިގައި ކަންިހނގައިފައިވާ ގޮތަްށ ބަލާއިރު، ޢަބްދު

އިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ )ޕްރިންސިޕަލް( ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ދައްކަންޖެހ  ފަ

 ފަރާތުންނެވެ. މިކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ ފަދައިން ޢަމަުލކޮށްފައިވަނީ އ ޖެންޓެއްގެ 

ޖެންޓެއްގެ ދައުރަކީ ވަނަ ފިޤްރާގައި އ  2ގެ  G8 ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ރޫލިންގ

ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގެ ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ކަމުގެ ރިއާޔަތްކޮށް، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އ ޖެންޓެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްފައިވާ

ވަނަ  12ވަނަ ފިޤްރާގެ އިތުުރން އެ ރޫލިންގގެ  2އިހްތިމާލު އެބަޮއތެވެ. އެހެން ނަަމވެސް، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ރޫިލންގގެ 

ފިޤްރާއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ފިޤްރާގައިވަނީ "ޕްރިންސިޕަލަކު ފޯރުވައިދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެްނ 

ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓެއް އ ޖެންޓު ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،  ވޮއިސްއެއް، ކްރެޑިޓް ނޯޓެއްޓެކްސް އިން

މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ ލިޔެކިޔުންތައް އ ޖެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،  ޕްރިންސިޕަލަށް ފޯރުވައިދީފައިވާ 

)ޕްރިންސިޕަލަށް ޓެކްސްޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކ ޝަން ނަންބަރެއް ނުވަތަ "ޓިން" އެޑްރެސް އަދި  ޕްރިންސިޕަލްގެ ނަމާއި 

  .ޙާލަތުތަކުގައި( ޓިން އެނގ ނެ ފަދަ ފުރިހަމަ ރިކޯޑުތައް އ ޖެންޓު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ދޫކޮށްފައިވާ 

ގެ ަދށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮތުން، ޓެކްސް ާޤނޫނެއް 26ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނުނގެ  .18

ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހ  ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން، ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހ  އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 

ޓެކްސް ަދއްކާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މާލީ ހިސާބުަތއް ބަލަހައްޓަންެޖހ  އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ(  27. އަދި ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 34ންމާއެކެވެޒި

ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ހިސާބުތަްއ، އެަފރާތުން  ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތުން ަބލަހައްޓަންެޖހ 

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި މާލީ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކުރާ 

                                                           
ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ " ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހ  ކޮންމެ  26)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/03ޤާނޫނު ނަންބަރު   34
" އަދި އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަނީ " .ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެފަާރތުގެ ޒިންމާއެކެވެ ަތކުން އެ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންފަރާ

 ".ން ބެލެހެއްޓުންހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހ  އުޞޫ ލު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހ  އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާިއ، ލިޔެކިޔުްނތަކާއި، މާލީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  41   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އަކީ ޓެކްްސ   G8" އެގޮތުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ.ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނެރެފައިވާ ރޫލިންގއަކަށްވާއިރު، އަދި އެ ރޫލިންގގެ  84ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" ިމރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާީނ، އ ޖެންޓެއް މެދުވެރިވެގެން ކުރެވ  މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނ  

 ނުވަތަ އ ޖެންޓަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ަކމުގައިވާނަމަ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ރިންސިޕަލްޕް

އ ޖެންުޓ  ޤާނޫނުގެ ދަުށން އައުޓްޕުޓް ޓެްކސް ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި އިންޕުޓް ޓެކްސް އުނިކުރުމުގައި އެ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ

ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  12." މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުްނ، އެ ރޫލިްނގގެ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ

 ލިޔެކިޔުންތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ރޫލިންގ ރައްދުވާ ކޮންމެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެއެވެ.  

ނެފައިވަނީ، އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި އިބްރާހީމް ފަލާޙުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު އަށްވަނަ ކަމަކީ: .19

ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމާބެހ  ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއް ނޯންނާނެކަމެވެ. މިގޮތަށް މި ކަން އޮތްކަމުގައި 

ން، އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައި 4ގެ  35ވީނަމަވެސް، ކޮންޓްރެކްޓާބެހ  ާޤނޫނު 

ދެމެދު ލިޔުމުން ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ނޫނެވެ. އެހެަނސް، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބ ނުމަްށ އަދި އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ލިޔުމަށް ތިރިކޮށްފައި އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމުކަމެއް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަާދކޮށްފައިވަނީ އ ޖަންޓެއްގެ ދައުރުކަމުގައިވާނަމަ، އެ ފަދަ ުމޢާމަލާތްތައް އިްނތިޒާމުކޮްށ 

ވާލާދީފައިާވ ހިންގަންވާނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. އެގޮތުން، ހަ

ރޫލިންގގައި، ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބ ނުމަށް ޕްރިންސިޕަލް އާއި އެޖެންޓާ ދެމެދު ވަކި އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމަްށ 

ލާޒިމުކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް، ޕްިރންސިޕްލް އާއި އެޖަންޓާ ދެމެުދ ހިންގާ މުޢާމަާލތްތައް ހިންަގންޖެހ ނީ އެ ރޫލިންގަިއ 

 އްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނނެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންޓް ޝެޑިއުލާއެުކ   .20

ޚުޞޫމާތު އުފެިދފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރު ، ހުށަހަޅައިފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަްށ ބަލައިލުމުން

ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ ގޮތުން، ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އިބްރާހީމް  12ގެ  G8އަދާކޮށްފައިވާގޮތް ފެނިގެންދެއެވެ. ޓެކްސް ރޫލިންގ 

ޚިދުމަތަކަށް އިންވޮއިސްއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  ފަލާޙަށް )މި ހާލަތުގައި ޕްރިންސިޕަލް( ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލަކާ ނުވަދަ

)މި ހާލަތުގައި އ ޖެްނޓް( ދޫކޮްށަފއިވާނަމަ، އިބްރާހީމް ަފލާޙްގެ ަނމާއި އެޑްރެސް އަދި ޓިން އެނގ ނެފަދަ ފުރިހަމަ ރެކޯޑުތައް 

)ހަްތދިހަ  77ހަޅައިފައިވާ ާގްތގަނޑަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ަބލަަހއްޓަންޖެހ ނެކަމަށް ވެއެވެ. އެހެްނ ނަމަވެސް، ހުށަ

                                                           
 )ކޮންޓްރެކްޓާބެހ  ޤާނޫނު( 91/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ  35
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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)ފަސްދޮޅަސް އަށެއް( އިންވޮއިސްއެއްގައި، ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ރިސިޕިއެންޓްގެ ގޮތުގައި  68ހަތެއް( އިންވޮއިސްގެ ތެރެއިން 

ވަނަ  12ގެ  G8އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ރޫލިންގ 

ވަނަ  9ފިޤްރާގައިވާ އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓައިަފއިވާކަން އެނގެން އޮންނަިހނދު، އަދި މި ރައުޔުގެ 

ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ  G8ޓެކްސް ރޫލިންގ ، ވަނަ ފިޤްރާގައިވާކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުާމއެކު 15ފިޤްރާއިން 

 ފަލާޙްގެ އެޖަންޓެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.   ފަރާތަކީ އިބްރާހީމް

 އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތް ދެނެގަތުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  12މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .21

 "ދިވެހިރާއްޖ ގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދ  ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގ ނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން، އެ މިންވަރުތަކަްށ،  16ދާއާއި ވަނަ މާއް 15ޚިދުމަތުގެ އަގުން، މި ޤާނޫނުގެ 

" .ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ މި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާިއ  15ނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "މި ޤާ 16މިފަދައިންނެނެވެ. އަދި އެ ޤާނޫުނގެ 

އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަާގީނ، އަންނަނިވި މުއްދަތުގައި،  ޚިދުމަތް ފިޔަވައި، އެނޫން ދާއިާރތަކުގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދ  ޚިުދމަތުގެ

 "ިމ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ 17އަންނަނިވި މިންވަަރށެވެ." މިފަަދއިންނެވެ. އެ ޤާޫނނުގެ 

ޚިދުަމތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުުތ  އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ބ ނުަމށްޓަކައި، މުދަލެއް ނުވަތަ

ގައިވަނީ "މުދާ ( 2" އަދި އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ).ކަމަށް ބަލާނީ، އަންނަނިވި ދެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ވަގުތަށެވެ

ބައެއް އަދާކުރާ  ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން

" މިފަދައިންނެވެ. މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ީޓއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ .ވަގުތު

ރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާިއ ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަމާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ފަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  17ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދ  މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހެނީ އެ ޤާޫނނުގެ 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 3ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި  10މި ރައުޔުގެ  ވަނަ ކަމަކީ:ދިހަ  .22

ވަނަ ފިޤްރާަގއި ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންަތކުގައިވާގޮތުން، އިބްރާޙިްމ  5ފަރާތެއް ހިމެނ ކަން އެނގެއެވެ. މި ރައުޔުގެ 

ޒިޔާދަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެއެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ هللا ވާލުކުރި ފަރާތްކަމާއި، ޢަބްދުފަލާޙްއަކީ މަސައްކަތް ހަ

މައްސަލައިގައި  ،އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުވެފައި އޮތަސް
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/027މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އަންނަނިިވ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށާއި މި މައްސަލައިގައި 

 ކަންތައްތައް ފާހަގަވެއެވެ.

I. ުޒިޔާދު ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަީކ هللا ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުެގ ދަށުން ަޢބްދ

ން އެނގެން އޮންނަިހނުދ، ރުފިޔާ( ކަ )ހަތަރު މިލިައން ހަތް ލައްކަ ަފންސާސް ހާސް 4,750,000

އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި  3ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ސިޓީގެ  2016މ   05އަށް 

  ރުފިޔާ( ހާސް ފަސް ސަތ ކަ)ފަނަރަ މިލައަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ  15,446,500

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

 އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ސާބިތުވެއެވެ.

II. 5   ން ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން، އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ، އައިލެންޑް ކުއީ 4ގެ ސިޓީގެ  2016މ

ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް ނުދެއްކިހުރި ފައިސާ ދެއްކުަމށެވެ. އެގޮތުްނ، އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ފަރާތް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިަފއިވާ އިއުތިރާޒާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ރީއިމްބާސްމަންްޓ 

ޝެޑިއުލްގައިވަނީ އައިލަންޑް  ޝެޑިއުލެއްވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޮގތުގަިއ އެ

ކުއީން ބަނުމުގެ މަސައްކަތަށް އިްބރާހީމް ފަލާޙް އަނބުރާ ދައްކާ ުއސޫލުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން 

 14,457,074އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ޖުމުލަ ، ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކެވެ. އެގޮތުން

ރުފިޔާ( އިސްތިއުނާފުކުރާ  ސާސް ހަތް ހާސް ހަތްދިހަ ހަތަރު)ސާދަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަން

ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާކަމަށް އެ ޝެޑިއުލްގައިވެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އައިލެންޑް ކުއީން ބަނުމުެގ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ބަލަހަްއޓައިފައިާވ 

 Directorsތަކުގެ ތެރެއިން، މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ލިޔެކިޔުން

current account  ެގIsland Queen  ަސާދަ މިލިއަްނ  14,596,056.70ގެ ދަށުން ޖުުމލ(

ލާރި( ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަްނ  ހަތްދިހަރުފިޔާ  ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ފަންސާސް ހަ

ޒިޔާދަށް هللا . މީގެ އިތުރުން  ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ޢަބްދ36ުސާބިތުވެއެވެ

                                                           
   :Transactions by Account ގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މެރިން ޑިޒައިން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ގޮތުގައި 5ރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް މީ 36

“Island Queen” under “Directors Current Account” of “Other Current Assets” ledger) 
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އެނގެން އޮތަތީ،  37ދައްކަންޖެހ  ފައިސާތައް ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކަން 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ   4ވާ ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިهللا އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު

ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އައިލެންޑް ކުއީން 

ޒިޔާދަށް ަދއްކަންޖެހ  އަގު އިސްތިއުނާފުކުރާ هللا ބަނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދ  ފަާރތްކަމަށްވާ ޢަބްދު

ހަވާލާދީފައިާވ ، ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާފުވެފައިވާތީފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައްަކންޖެހ  އެންމެހާ ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަްނ 

 އެނގެއެވެ. 

III. ުދަށުން ދައްކަންޖެހ   ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެهللا އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދ

 G8ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އެޖެންެޓއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ޓެކްސް ރޫލިންގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުން މަނާ ފައިސާއެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  16ގެ 

ރާގައިވާ ފަދައިން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ، ވަނަ ފިޤް 13ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ރައުޔުގެ 

ހަވާލާދީފައިވާ 'މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް' ކަމަށް ބެލެވެން އޮންނަހިނދު، އަދި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި ފައިސާ 

ރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހ  ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޙްސެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު، ދެއްކުމުގެ ފު

ވަަނ ފިްޤރާ  16ގެ  G8ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ 

 ތަޠްބީްޤނުކުރެވ ނެކަމަށް އަހުރެްނ ދެކެމެވެ. 

IV. ުއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ގަ 2015ޖޫން  25ޒިޔާދާ ދެމެދު هللا އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާއި ޢަބްދ

ދަށުން އައިލެންޑް ކުއީންެގ ނުިނމި ހުރި މަސައްކަތްތައް، ވެރިަފރާތުންދ  ކުރެހުންތަކާއި އެއްޮގަތށް 

މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށާިއ، އަދި މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުން ގެންދާނީ ވެރިފަރާތުްނ ދ  ލަފަާޔއި 

                                                           
އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިާވ ޕ މަންޓް ވައުޗަރުތަކުގެ ފޯމާ  MIRA903ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 2020ފެބުރުވަީރ  06ން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތު 37

ގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް  MDM/2015/05ގައި ވެފައިވާ ނަންބަރު  2015ޖޫން  25ޒިޔާދާއި އިބްރާހީމް ފަލާޙް އާ ދެމެދު هللا ތެރެއިން ޢަބްދު
)ސ.  29،  )32ޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގެ )ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނ ގޮތަށް( ސަފުހާ. )އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަ 43ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ ވައުަޗރު ނަންބަރު 

(. 43)ސ.  2/8/2015 ،(42)ސ.  7/9/2015 ،(40)ސ.  2/7/2015 ،(38)ސ.  93( 37)ސ.  63 ،(36)ސ. 50 ،(35)ސ. 16(، 34
  އެ ވައުޗަރެއްގައި ވާ ތާރީޚެވެ(.)ނޯޓް: ވައުޗަރު ނަންބަރު ނެތް ވައުޗަރުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރަކަށް ދީފައި އެވަނީ
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. ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، ިމ 38ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަމަށް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހައިސައްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ފަރާތްކަމަށް ބުރަވެއެވެ. 

ކަށް ރިއާޔަތްކޮްށ، ައދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފަިއވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަ .23

ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު، އައިލަންޑް ކުއީން ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓު ބަނުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ 

ރުފިޔާ(  ދިވެހި ސަތ ކަ )ފަނަރަ މިލިއަން ަހތަރުލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ފަސް  15,446,500އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  17ވަނަ މާއްދާ އާއި  16އަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ދެއްކުމަށް މީރާއިން ނިންމައިފަިއވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 

 އުޔު ރަ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ

 ޖަލީލުގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ޒައިދާން ޙުސައިން ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާިއބު .24

 

 ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު މެންބަރު 

 ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ޒައިދާން ޙުސައިން ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާިއބު .25

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ގައި ވަނީ "ސުރުހީގައި ދަންވާފައިވާ ސަފާރީބޯޓުގެ  1ގެ  1 ޒިޔާދުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެهللا ފަލާޙް އާއި ޢަބްދު އިބްރާހީމް ގައި  2015ޖޫން  25 38

 2ގެ  1އަދި ކުރެުހންތަކަށް  އަންނަ ބަދަލުަތކާއި އެއްގޮަތށް ޮކށްނިންމުން" އަދި މީހަރު ނުނިމި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް، ވެރިފަާރތުންދ  ކުރެހުންތަކާއި އެއްޮގތަށް 
 ގައި ވަނީ "އަދި މި މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުން ގެންދާވާނީ ވެރިފަރާތުން ދ  ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނެވެ."
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