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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތް މައްސަލަ ނި 
 

 

 TAT-CA-B/2019/014 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1002044BPT001ޓިން: |  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ޖުމާދަލްއާޚިރު 20 ރަ 10 ނިމުނު ތާރީޚް:މައްސަލަ 
 2022ޖަނަވަރީ  23 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތު( ،ރައީސް މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:
 ން ޖަލީލު ނައިބު ރައީސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާ

 މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ،މެންބަރު 

 މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް
  

-FC)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

0120/1991 

ފިޒާން އެންޑް ، (A154156 :)ދރއކ ނަންބަރު ޢަލީ ޢައްޔަދު އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ކުރި ފަރާތް:ތަމްސީލު
 ޕާޓްނަރސް އެލް.އެލް.ޕީ 

  

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 2019ޑިސެންބަރު  11 
  

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު 
                            :1ތާރީޚް 

 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  14
  2019ޑިސެންބަރު  11

  

  

 

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށް. 44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 

 AUDN-BPT/LTAS/2016/10/1002044 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

 2016މޭ  04 :ފޮނުވި ތާރީޚް 
 

 އަށް  2015ޖޫން  30އިން  2014ޖުލައި  01 ޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:އޮ
 ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-BPT/LBD/2019/03/1002044 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

 AR-LBD/BPT/2019/028 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

 - ންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:އިތުރަށް ދައްކަ
 2019އެޕްރީލް  29 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 - :(ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ

 :އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް
 އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

 2019ޖޫން  11
 2019ޖޫން  14

ހަ ލައްކަ ތިރީސް ހަތް ހާސް ނުވަ ) 637,936.00 ދު:އިއުތިރާޒުކުރި އަދަ
 (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރުސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް 

 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:

 2019ނޮވެންބަރު  12

ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ނަންބަރު އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު 
  )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2019ޑިސެންބަރު  11 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް ) 445,833.00 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:
ޓެޑް ސްޓޭޓްސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައި

 ޑޮލަރު(
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 އަދަދު )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް(:
)އެއް ލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ހަތް  133,750.00

 ސަތޭކަ ފަންސާސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(

 އުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:އިސްތި
ވަނަ މާއްދާގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  ދަށުން
 OA/2019/53-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ނޮވެންބަރު  12 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  

 01 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( މޯލްޑިވްސް

ގައި މީރާގެ ނަންބަުރ  2019އެޕްރީލް  29ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް،  2015ޖޫން  30އިން  2014ޖުލައި 

1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/03 ެއަދި މީރާގެ ނަންބަރު  ސްމަންޓް""ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސAR-

LBD/BPT/2019/028 "ުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. "ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓ 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް އިން  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް މީރާގެ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގައި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ޤާޫނނާ ، )ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނު( ގެ ދަުށން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ 2ނު ގުމުގެ ޤާނޫނެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  29)ބީޕީޓީ ގަވާއިދު( ގެ  3ގަވާއިދު ގެރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުވިޔަފާނޫންކަމަށާއި، އެގޮތުން، 

މާނަކުރާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ހެޑް އޮފީހުގެ  ހަރަދުއި، ީބޕީޓީ ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގަިއ، ހެޑް އޮފީހުގެ ކެޕްކުރަންޖެހޭނެކަމަށާ %3

ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގަިއ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަަމށް  ،ތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްަހރަދުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ހަރަދު

އްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް )ހަތަރު ލަ 445,833.00ކަނޑައަޅައިފައިވާ، 

 ނިްނމުމަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މީރާގެއިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ގައި  2019ޖޫން  11އިއުތިރާޒުކޮށް،  އަށް ޑޮލަރު(

މީރާގެ އޮޑިޓުގައި އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް ިނންމާފައިވާ  ން،ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާާޒ ގުޅިގެ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  25ވަނަ މާއްދާ އާއި  24ގެ ދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުޔަފާރީގެ ފައިވި ޚަރަދަކީ 

ދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާިއމީ މަރުކަޒަށް ސީ

ސް އުނިކުރެވޭީނ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް ހަރަދުތަކެއްކަމުގައިވާތީ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުެގ ބޭނުމަށް އެ ހަރަދު

ޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތްާވ ޮގތުގެ މަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 29ގެ ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

މީރާގެ ނަންބަރު ، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާއަކީ 

220-OA/2019/53 "ްށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަގައި  2019ނޮވެްނބަރު  12 މެދުވެރިކޮށް "އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓ

 އަންގާފައިވެއެވެ.

 ސެންބަރު ޑި 11 އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2019/53-220މިއީ، މީރާގެ ނަްނބަރު 

 މައްސަލައެވެ. TAT-CA-B/2019/014ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2019
                                                           

  2 ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/2011 )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(
 )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( R/2011-35ގަވާއިދު ނަންބަރު  3
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 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 އުނާފުކުރި ސަބަބުތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތި 

"ނޯޓިސް އޮފް  NOTA-BPT/LBD/2019/03/1002044ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019އެޕްރީލް  29 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

"ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިްޓ  AR-LBD/BPT/2019/028އަދި މީރާގެ ނަންބަރު  ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 ވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައި ރިޕޯޓު"

ބީޕީޓީ ޤާނޫނާިއ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގައި، ހެޑް  ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް ެއސެސްމަންޓްގައިމީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި  ދެވަނަކަމަކީ: .2

 ،ތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްހަރަދުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ހަރަދުމާނަކުރާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ހެޑް އޮފީހުގެ  ހަރަދުއޮފީހުގެ 

)ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް  445,833.00ގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ، ބީ.ޕީ.ޓީ

މީރާގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  އިއުތިރާޒުކޮށް، އަށް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(

MIRA 903 ޮގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ  2019ޖޫން  11ޖެކްޝަން" ބް"ނޯޓިސް އޮފް އ

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑިުޓން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގުޅިގެން  ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އިއުތިާރޒާ

 OA/2019/53-220ރާގެ ނަންބަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީއެއްފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ގައި 2019ނޮވެންބަރު  12މެދުވެރިކޮށް 

 OA/2019/53 (12-220 ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރުގެ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ތިންވަނަކަމަކީ: .3

އިސްތިުއނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން " "އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު( 2019ނޮވެންބަރު 

ޑިސެންބަުރ  11 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 44ގެ 4ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 

 .ނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވެއެވެގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު 2019

 NOTA-BPT/LBD/2019/03/1002044މީރާގެ ނަންބަރު ފަރާތުން އެދެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ  މަކީ:ހަތަރުވަނަކަ  .4

 ނާވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫއިން ނިންމާފައިވަ ިނންމުމަކީ،  "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

ތަކަކީ އުނިކުރެވޭނެ ހަރަދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅި ހަރަދުޭވނެ ހިލާފަށް ނިންާމފައިވާ ނިންމުމެްއކަމަށާއި، މިރާއިން އުނިނުކުރެ

ބަީނ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ ޢަދަދަކީ،  ،ތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައިހަރަދު

 ވެ.އަޅައިދެއްވުމަށެއިން ދައްކަންޖެހޭނެ ޢަދަދެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑަ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިެޓޑް

                                                           
 ()ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 2010/3ނަންބަރު ޤާނޫނު  4
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 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  6 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 ގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކު 
 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

އެޕީލް  ބެހޭގޮތުްނ ޓެކްސްތާއާ ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކު )ތިނެްއ( 03 މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ވަނަ މާއްދާެގ  29ވަނަ މާއްދާއިން ެފށިގެން  24ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤަާވއިދު ގެ  ނުކުތާއަކީ:ފުރަތަމަ  .5

ބީޤްަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވެފައިނުވާ ތަޠްން ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ

ޤާނޫނުގެ  ބީ.ޕީ.ޓީކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށްވީއިރު، އަދި  

އަދި ، އްކަމަށް ބަލަންޖެހޭހިނދު އަކީ "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ ފަރާތެބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ީބ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ދަށުން 

ވަަނ  24ގަވާއިދުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ގެ މައްޗަށް  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.ައއި( ލިމިޓެޑްމިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓުގައި 

ހުށަހެިޅ ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މައްދާތައް ޠަތްބީޤްކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ  29މާއްދާއިން ފެށިގެން 

ދައްކާފައިާވ ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި 

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ުހރި  29ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  24ޤަވާޢިދުގެ  ބީ.ޕީ.ޓީ)ހ(  .6

ރާއަްށ ާޤނޫނުގެ ދަުށން މީ ބީ.ޕީ.ޓީއްާދތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ތަކާބެހޭ މާހަރަދުކީ ހެޑްއޮފީސް އެމާއްދާތަކަ

ތަށް، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ހަރަދުރިޓަރން އާއެކު މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ހެޑްއޮފީސް  ބީ.ޕީ.ޓީހުށަހަޅަންޖެހޭ 

( ގައި ހިމެނުަމށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ބައިގައި ހިަމނަންޖެހޭ ަމުޢލޫމާތާބެޭހ ގޮތުްނ، އެފޯމު 304ރިޓަރން ފޯމް )މީރާ  .ޕީ.ޓީބީ

( 304ފުރާނެ ގޮތާބެހޭ އިރުޝާދު އެކުަލވާލާ މީރާއިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ހައު ޓު ފިލް އިން ދަ ބީޕީޓީ ރިޓަރން" )މީރާ 

ގޮތުން ފޯމުގެ އެބައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވަނަ ޞަފްޙާގައި ވާ 12ލިޔުމުގެ 

ނގޭކަމަށާއި، ވެފައިނުވާ ކުންފުިނތަކުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ާދއިމީ މަރުކަޒުތަކުންކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށްއެ

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް  29ގެން ވަނަ މާއްދާއިން ފެށި 24ޤަވާޢިުދގެ  ބީ.ޕީ.ޓީ އެހެންކަމުން

ނުާވނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ބީޤުކުރެވިގެން އްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ އެ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގެ ބޭނުމަށް "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ ފަރާތް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު، އެޤާނޫނު 43ޤާނޫނުގެ  ބީ.ޕީ.ޓީ)ށ(  .7

ވަަނ  46އެޤާނޫނުގެ ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެންގެން އޮންނަިއރު 46މާނަކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ 
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 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

އިވާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިފަ" ،މާއްދާގެ )ބ( ގައި

 ގަމުންާދ ތަނަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް"ކޮބައިކަން ނިންމާނީ އެ ކުންުފނި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނ

އަދި އެ ތަނަކީ، ކޮންތަނެއްކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތްނަމަ، އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެފައިާވ  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ގެންކަމަްށ ލާީނ، އެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ތަންކަމަށް ބަލައިތަންކަމަށް ބަ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  7އިން ޑޮކިއުމަންޓް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ނީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޕްލޭސް އޮފް ބިސްނަސްއަކީ ކުންފު ން ރިޒޮލިއުޝަންސް އިންކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރސް ރިޓް

ދިވެހިރާއްޖެކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އަދި ހަމައެހެންމެ ކުންފުންޏާބެހޭ ސްޓްރެޓިޖިކް ނިންމުންތައް ނިންމަނީވެްސ 

ންގްްސ ބަނީ ހޯލްޑި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން މިދެންނެިވ ރިޒޮލިއުޝަންއަށް ބެލުމުްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި

ގެ ފަރާުތން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަަހޅާފައިވާ މި ރިޒޮލިއުޝަނަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް

ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ސައްހަ ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔުމުގައި "ސާމްޕަމް ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން" 

ކޮޕީގެ  ރިޒޮލިއުޝަންގެގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅު ޖަހާފައިވާކަމަށް މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމު

ެގ  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް މަތީގައި "ސާމްޕަމް ބޯޑް ރެޒަލޫޝަން" މިފަދައިން ޖަހާފައިވަނީ އެ ކޮޕީއަކީ 

އިގައި ސާބިތުކުރަން ބޭނުންާވ ކަންކަން ސާިބތުވާފަަދ ތެރެއިްނ މިމައްސަލަ ލިުއޝަންތަކުގެފާސްކޮށްފައިވާ ރެޒޮ ބޯޑުން

 ޝަނެއްގެ މިސާލެއްކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ.  ރެޒޮލިއު

ށްދީފަިއ ދުގައި "ހިންގުުމގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" މާނަކޮޢިވާޤަ ބީ.ޕީ.ޓީނޫނު ނުވަތަ ޤާ ބީ.ޕީ.ޓީ)ނ(  .8

 84ނޫނު ގެ ޤާޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ އިދާރީ  މާނަކޮށްފައިވަނީ،"ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" އިރު ނުވާ

( TR-2015/B48ދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން، މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ )މީރާއަށް ލިބި ވަނަ މާއްދާއިން 

(“TRB48”ިގައ ) ީހިންގުމުގެ މައިގަނުޑ ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށް ކުްނފުންޏެއްގެ  ބީ.ޕީ.ޓީބަލާއިރު ޤާނޫނަށް ކަމަށާއި އިާދރ"

ކުންފުންޏާ ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޕޮލިސީ ނިންމުންތައް ނިންމާ ތަންކަމުގަިއ ކުރާ ތަނަކީ  މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް"

ީނ ގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" މާނަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭކުންފުންޏެއްގެ "ހިންގުމުގެ މައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި

ުނވަތަ )ށ(   ؛)ހ(  ކުންުފނީެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަުލވުންތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ޭބއްވޭ ތަންއެތަނަކީ، "

ންފުނީގެ ފައިޭނންސް އާ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް ޕޮލިސީސް، ސްޓްރެޓިކް ޑައިރެކްޝަންސް، މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތައް އަދި ކު 

މުޅި ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ބަލައި،  )ނ( ނުވަތަ؛ ގުޅޭ ފަދަ މަތީ ފަންތީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ތަން 
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" ފަދަ ކަްނތައްތަކަށްަކން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، ސްޓެރެޓެިޖކް ރިކޮމެންޑޭޝަންސް ދޭ ތަން.

 ނެަފއިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު
ގެ "ހިންގުމުގެ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި TRB48 )ރ(  .9

ގެ "ހިންގުމުެގ ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑްމައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންްޓރޯލް" އޮތީ ކޮންތާކުޯތ ބަލާއިރު، 

 ،އަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްއަދި ، ށާއި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަ އި ކޮންޓްރޯލް"މައިގަނޑު މަސައްކަތާ

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އެެހންަކމުން  ށާއި،ފުންޏެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަރެސިޑެންޓް ކުން، ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ

 މަށާއި، އެގޮތުްނ؛އެނގޭކަނުކުރެވޭނޭަކން  ބީޤުޠްވަނަ މާއްދާ ތަ 24ދުގެ ޤަވާޢި ބީ.ޕީ.ޓީގެ މައްޗަށް  )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 
އަކީ ބްިރޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑްސްގައި އުފައްދާފައިާވ  ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ޯހލް 9.1

ން ގެ ދަށު 5ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު  ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ކުންފުންޏަކީ

 ، ށާއިއްކަމަރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެ-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ

އުފެއްދުމަށްފަހު، ުކރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ވިަޔފާރިއަކީ ބ.  މިޓެޑްބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލި 9.2

މި ވިޔަފާރި ހިންގުންކަމާއި،  ރިޒޯޓުއޯން ކުރުާމއި އެ  ރިޒޯޓުކުންފުނަދޫ ގައި ިހންގަމުންދާ ސޮނޭވާފުށި 

ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އެހެން 

 ށާއި،މައެއްވެސް ތަނެއްގައިވެސް ކުރަމުން ނުދާކަ

ގެ އެކްސްޓަރަނލް އޯޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިްނ  ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލް 9.3

 ންކޮށްފައިވާ ކޭޕީއެމްޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓު" އަށް ބަލާއިރު،އައްޔަ

ޑިޓެޑް ފައިނޭންަޝލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮްށފައިވަނީ ވިޔަފާރި ހިންގާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ކުންފުނީގެ އޮ

، އަދި މިދެންނެވި އޯޑިޓަރުގެ ށާއިގެންކަން އެނގޭކަމަބަދަލުގައި މުޅި ކުންފުނި އެކައްޗެއް ގޮތުގައި ބަލައި

ރިޕޯޓުގެ ފަށާ ޕެރެގްރާފްގައި "ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީވީއައި( ލޓޑ )"ކުންފުނި"( ގެ ަފއިނޭންޝަްލ 

 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޯޑިޓް ކޮށްފީމެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، 

ރާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކީ "ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓް" އޯންކޮށް އަދި ހިންގުންކަްނ، އޯޑިޓަރު އިން ކު

އަދި، ކޭޕީއެމްޖީގެ އަދި/ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ކުންުފނިތަކުެގ ފަރާތުްނ  ކަމަށާއި،ްށފައިވާޤަބޫލުކުރާކަން ފާހަގަކޮ

ގެ ފެށުމުގައި )އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ރިޕޯޓް" ޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސްދާއިމީ މަރުކަޒުތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ "އިން

                                                           
  ންޏާބެހޭ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފު 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  5
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"އިންޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓް" ގެ ފެށުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން )"އޮޕަރޭޝަން"( ގެ ފައިނޭންަޝްލ  –ގޮތާ ޚިލާފަށް( "އެކްސްވައިޒެޑް ލޓޑ 

ޑިންގްސް ބަނީ ޯހލްއި، މިއީވެސް ށާދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަކަމަ އޯޑިޓް ކޮށްފީެމވެ" މިފަސްޓޭޓްމަންޓްސް

ންކަްނ އަކީ އެހެންަތނެއްގައި ހިނގަމުންދާ ުކންފުންެޏއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ނޫ)ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑް

 މަށާއި، ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއްކަ

ހިންުގން ރޭވި ބަްއޓަން ވެފައިވާގޮުތން، ުކންފުނީެގ ވިޔަފާރި  ލިމިޓެޑްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ބަނީ ޯހލް 9.4

ހިންގުމުގެ ގޮތުން، ކުންުފނީެގ އެންމެހާ އޮޕަރޭޝަންސް ބެލެހެއްޓުމާއި، މުޅި ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް 

ޅިގެން ބެލުމާއި، މިހާރާއި އަދި ކުރިައށް އޮތް ތަނުގައި ުކންފުންޏަްށ ލިބޭނެ ވިޔަފާރި ފުރުސަތުތަާކއި ގު

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ތައްޔާރުކޮށް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ދެމުން 

ގެންދިއުމަކީ ކުންފުނީގެ ެމނޭޖިްނގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ވީހިނދު، ކުްނފުނީގެ މެނޭޖިންގ 

އަކީ ކުންފުނީގެ ވަރކް ޕަރމިޓް ގެ ދަށުްނ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗެއަރމަން މރ. ސޯނަޝާހް ޝިވްޑަސަނި 

 "ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް" ކާޑު އަދި ވީޒާ ވެސް އޮތް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ ހުންނަ

 މަށާއި، ފަރާތެއްކަ

އްމު ސްޓްރެޓެޖިކް ނިންމުްނަތއް ނިންމަީނ ހިޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ މައިގަނޑު އަދި މު ބަނީ ހޯލް 9.5

އްމު އެއް ސްޓެރެޓެޖިކް ހިއެންމެ މުކުންފުނިން ނިންމާފައިާވ މިގޮތުން  ކަމަށާއި،ހިރާއްޖޭގައިދިވެ

ނިންމުންކަމަށްވާ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ރިޒޯޓުގެ ވިލާސް ވިއްކުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކުންފުނީގެ 

، އަދި މި ށާއިކްޓަރކަމަެމނޭޖިންގ ޑައިރެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުނީގެ 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ 

އި، އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށާނޫނުކަމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

  މަށާއި،ކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅައިގެންަކން

މުހިއްމު  ،ގެ ޖެނެރަލް ޕޮލިސީތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖިކް ނިންމުންތަާކއި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑް  9.6

ފައިނޭންަޝލް ކަންކަން ނިންމައި ސޮއިކުރުންފަދަ، ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މަތީފަންތީެގ  ،އެއްބަސްވުންތަކާއި

ގެ ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލްމިގޮތުން  މަށާއި،ކަ ިދވެހިރާއްޖޭގައެންމެހާ ކަންކަން ނިންމަނީ

)ހައެއް( ޭބންކް ެއކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް އެކައުންޓް ފިޔަަވއި ދެންހުރި  6ނަމުގައި 
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އި، އަދި ކުންފުނީގެ ށާއްކަމަކެއެކައުންޓުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަ

)ފަންސާސް ހަތަރު އިންސައްތަ( ފައިނޭންސް  %54ޖުމްލަ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 

ގެ ހެޑް ލީސް ަރހުނުކޮށްގެްނ ރިޒޯޓުކޮށްފައިވަނީ ކުންުފނީގެ މައިަގނޑު އެސެޓްކަމުގައިވާ ސޮނޭވާފުށި 

ގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ އަދި މަށާިއ،ކަނަގާފައިވާ ލޯނުން

ފޯމުގައި  304ރިޓާން  ބީ.ޕީ.ޓީބޭރުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަންޖެހޭކަމަށް މީރާގެ 

އިން މި އިރުޝާދުގެ މަތިން އެ ތަފްސީލްތައް ބަނީ ހޯލްިޑންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

އެހެްނކަމުން ކުންފުނީގެ މުހިއްމު ފައިނޭންޝަލް ކަންކަން ގުޅިފައިވަނީ  މަށާއި،ކަށަހަޅާފައިވާނެހު

އި، މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފައިނޭންޝަލް ކަންކަން ހަީޤޤަުތގައިވެސް ށާރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުދަލަކާއިކަމަދިވެހި

  މަށާއި،ކަން ަދލީލުކޮށްދޭކަހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އަށް ލިބުުނ ޖުމުލަ ާއމްދަނީ އަކީ  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަ 2015 9.7

ޔުނައިޓެްޑ ސްޓޭޓްސް  )އެކާވީސް މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ބާރަ ހާްސ ހަ ސަތޭކަ ތޭވީސް 21,712,623.00

އި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުްނ އަދި އެ އެންމެހާ އާމްދަނީއަކީ ކުންފުނިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކަމަށާއި، (ޑޮލަރު

ލިބުނު އާމްދަނީކަމަށާއި، ކުްނުފނީގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް 

ހިންގަމުން ނުދާތީއާއި، ކުންުފންޏަށް ލިބޭ އެންމެހާ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ 

މަށްވާީތ، ކުންފުނީގެ މުޅި ވިޔަފާރި ބަރޯސާވެފައިވަނީ ކުންފުނިން ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ކަ

ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްަތއް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތުެގ މައްޗަށްކަމަށާއި، ކުންފުިނ ފުރަތަމަ 

ސް ބަނީ ޯހލްޑިންގްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވަނީ ބްރިޓިޝް ވަރޖިން އައިލަންޑްސްގައި ކަމުގައިވިޔަސް، 

އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުމުގެ  )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  1991ޤާނޫނީ ޒިއްމާއެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، 

، ކުްނފުނީގެ ބޯޑުގެ އެންމެހާ ބަްއދަލުވުންތައް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް ފާްސކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

 .ބުނެފައިވެއެވެސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބާއްވާފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް އި

ގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލް )ބ( .10

ފުނީގެ އެންމެހާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ކަމަށްވެފައި، ކުން

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް(  183ފަރާތުން އަހަރަކު 
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ވަީނ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައި، ކުންުފީނގެ ޢާއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި ކަމަށްވެފައި، ކުންުފނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބާއް

ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިރެކްޝަންތަކާއި، މައިގަނޑު އެއްބަސްވުންތަކާއި، މުހިއްމު މާލީ ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލްގެ 

ަބނީ ހޯލްޑިންގްްސ ރާތުން ކަމަްށވާތީ، ނިންމުންތައް ިނންމަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ކުންފުނީެގ މުވައްޒަފުންގެ ފަ

މަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ އިކަސެންޓްރަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަގެ )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް

، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން TRB48ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަދި  46ޤާނޫނު ގެ ބީޕީޓީ ބަލަންޖެހޭކަމަށާއިމ އެެހންކަމުްނ 

ބެލެވެންޖެޭހނީ  ބަީނ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ިލމިޓެޑާމެދުފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުްނތަކަށްޓަކައި ގެ ވިޔަފާރީ

 43ގެ ބީޕީޓީ ޤާނޫނު އި،ކަމަށާގޮތުގައިނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ  "ރެޒިޑެންޓް" އެއް

ހަމަތަކުގެމަތިްނ  ނޫންކަން ޤާނޫނީގޮތުގައި  މަރުކަޒެއްގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ދާއިމީ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި

ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި(  ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިމިޓެޑް )އެސް.ޓީ.އެލް( އާއި،އެހެންކަމުްނ ބަލަންޖެހޭކަމަށާިއ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  24ޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް( އަކީ ބީޕީީޓ ޤަވާޢިދުގެ ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމި އަދި ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް(

ޤާނޫީނ ސް" ގެ ގޮތުގައި "ހެޑް އޮފީ ގެަބނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ީވ.އައި( ލިމިޓެޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ ަމތިން 

 ުނބެލެވޭނެކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ.  ހަމަތަކުގެ މަތިން 

އަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަްނކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެގައިަބލާއިރު،  )ޅ( .11

ވަނަ  24މައްޗަށް ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދުގެ ގެ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް"ރެޒިޑެންޓް" އެއް ކަމަށްވެފައި، އަދި 

ވަނަ  24އެސް.އެމް.އެލް އަކީ ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދުގެ  އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އާއި،އަދި ، މާއްދާ ނުހިނގާނެތީއާއި

ގެ "ހެޑް އޮފީސް" ގެ  ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ވެފައިވާ އަދި ހަރަދުގެ އަތުން  )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ބަނީ ހޯލްޑިންްގސް ، ގޮތުގައި ބެލެވިގެންވާނޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތަތީ

އަށް ދައްކާަފއިވާ މެނޭޖްމަންޓް ީފ އާއި، ޭސލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ  އެސް.އެމް.އެލް އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އާއި،

ތަކެއް ކަމަށް ަބލައި ހަރަދު ފީހުގެތަކަކީ ހެޑް އޮހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ިހންުގމުގެ ހަރަދުފީ އާއި ގުޅުންހުރި 

)ތިނެްއ  3ގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ %ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ތަކުގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭ މިންވަރު ހަރަދުއެ 

ޓީ އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ ބީޕީޓީ ޤާނޫނާއި ބީޕީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  10ތަކަކީ ބީޕީޓީ ޤާޫނނުގެ ހަރަދުއި، އެ ށާއްކަމަޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު އަދި ބަދަލުުކރަންޖެހޭ ނިންމުމެ

ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީއިން އުނިކުރެެވންޖެހޭ ޢަދަދުތަކެއްކަްނ  ަބނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަށްދަށުން 

 ަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ބިތުވާކަ މިންގަނޑުން ސާމަދަނީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  12 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި  46އަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .12

TRB48 ަބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އި ގައި ބުނާ ފަދަ "ރެޒިޑެންޓް" އެއް ކަމަށް ދެކޭ ޙާލުގައި، ހަމައެކަނި ބަހުޘްގެ ބޭޏުމަްށޓަކ

ގެ  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް އަކީ "ދާއިމި މަރުކަޒެއް" ކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

 ވެފައިވާ އަދި އެސް.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލް އަށް ދައްކާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ފި އާއި، ސޭލްސް ހަރަދުއަތުން 

ތަކަކީ ހެޑް އޮފިސްގެ ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުއެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި 

ތައް ކަމަށް މީރާއިްނ ނިްނމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނާއި ބީ.ޕީ.ީޓ ގަވާއިދާއި ޚިާލފު ނިންމުމެއް ކަަމށްބުެނ ހަރަދު

ދައްކާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަުޑއެހުންތަކުގައި  ނުކުތާާއ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި މިހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

 ޓެޑް ބަނީ ހޯލްޑިންްގސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިތަކަކީ ހަރަދުތައްކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަދުހެޑް އޮފީސް )ހ(  .13

ވަނަ މާއްދާެގ  10 ބީޕީޓީ ޤާޫނނުގެއާމްދަނީ ޖެނެރޭޓް ކުރުމަށްޓަަކއި ކޮށްފައިވާ އަދި  )ނުވަތަ "ދާއިމީ މަރުކަޒް"( އަށް 

 އި އެގޮތުން؛ތަކެއް ކަމަށާހަރަދު)ހ( ގެ ދަށުން އުނިކުރެވެންެޖހޭ 

ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް  އިން ނިންމާފައިވާ ލަނޑާގިރާަވރު ޕްރައިވެޓް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްޓެކްސް  13.1

އަދި އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓްސް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް  6އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

ރސްމަންޓްސްތަކަކީ އޭގެ މައްޗަށް މައްސަލާގައި ހެޑްއޮފީހަށްކުރާ ރީއިމްބަ 7އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 1ތަކެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިސްކް ހަރަދު ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނުހިނގާނެ

ދަދުތަކަކީ ރީއިމްބާރސްމަންޓްސްކަމާއި އަދި ޢަ ހުޞޫމާތްއުފެދިފައިވާ ގިނަ  އި ހިމެނިފައިވާ މިމައްސަލައިގައިގަ

އޮފީހަށްކޮށްފައިވާ ކީ ހެޑްކަތަހަރަދުމި  ޓެކްސް ނަގައިފައިވުމުން ދަދުތަކަށް މީރާއިން ވިތްހޯލްޑިންގޢަމި 

 އިންެވސް ޤާބޫލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭަކމަށާއި،ށް މީރާތަކެއްނޫންކަމަހަރަދު

މެނޭޖްމަންޓް ފީ އާއި، ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި އިން   )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލްޑިންގްސް 13.2

 އެސް.އެމް އަދި  ތައް އެސް.ޓީ.އެލް،ދުހަރަތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުގުޅުންހުރި 

އިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ  ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.ައއި( ލިމިޓެޑްއެސް.އެމް.އެލް އަށް ދައްކާފައިވާނީ، 

                                                           
 މައްސަލަ  W/2015/002-CA-TATގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2017އެޕްރީލް  12ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  6
 މައްސަލަ  W/2015/003-CA-TATގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2017އެޕްރީލް  12ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  7
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އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޓީ.އެލް،  އަދި ކަމަށާއި ހިންގުމަށްހަރުދަނާކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ވިޔަފާރިތައް 

އެއިން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކީ  އްކަމަްށވެފައި،ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކެ ވަކި  ވަކިއަކީ އެސް.އެމް.އެލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަިއނޭންޝަްލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

 އިކަމަށާވާވެސް ނުކަށްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓަޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލް

އަކީ ބްރިޓިޝް ވާރޖިން އައިލެންޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 13.3

 މަްށ މީރާއިން ކުންފުންޏަކުން ދާއިމީމަރުކަޒެއް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއްކަ

އި، ދާއިމީމަރުކަޒުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޫލުކުރިނަމަވެސް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކަޤަ

ވައިދާއި އަދި ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ޓެކްސްރޫލިންގ ތަކާއި ޤަބަލަންޖެހޭނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނާއި، ބީ.ޕީ.ޓީ 

 TR-2012/B13މީރާގެ ނަންބަރު: އެގޮުތްނ  އަށްކަމަށާއި،ޝަނަްލ ބެސްޓްޕްރެކްޓިސް އިންޓަރނޭ

(TRB13)  ަތިން، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިާވ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެޭވ ގައިވާ ގޮތުގެ މ

ވިޔަފާރި ފައިދާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ "އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މޮޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެންޝަން އޮން 

 ،ވަނަ ޕެރެގުރާފްކަމަށާއި 2ވަަނ މާއްދާގެ  7ގެ  (MTC) 2010އިންކަމް އެންޑް ކެޕިޓަލް 

އިވާގޮތުން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މަރުކުޒަކާ މެދު ބެލެވެންޖެހޭނީ އެމާއްދާގަ

އެމަރުކަޒެއް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞާއި މުޅިން ވަކިން ވިޔަފާރިކުރާ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، 

ކްސް އެވޮއިޑެންސް ޓްރީޓީ މޮޑެލްގެ އާޓިކަލް އެއުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ އަދި ޔޫ.އެން ގެ ޑަބަލްޓެ

ގެ  7ގެ ގެ އާޓިކަލްމޮޑެލްމި މިގޮތުން ހަމަ  ސް ބާރުއަޅާކަމަށާއި ވެ (2))ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް( ގެ  7

 ވަނަ ޕެރަގުރާފުގައި  2

 7 (2) “ Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a 

Contracting State carries on business in the other Contracting State through a 

permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be 

attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected 

to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar 

activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently 

with the enterprise of which it is a permanent establishment.” 
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 ،ކުރުމުން ެއންގިގެންދާ ޙަޤީޤަތަކީ ތަޠްބީޤްމައްސަލައަށް މި އުޞޫލު އި، މި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށާ

ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އަދި އެކުންފުންޏަކުްނ -އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލް

އެފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ކުރާވިޔަފާރިއަށް ވީހިނދު ހަމައެކަނި ކުރާވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާއިމުކުވެރިފައިވާ ރެސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓަަކށްވެފައި، އެފަރާތަކުން 

އާމްދަނީހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް އެެހންފަރާތަކާއި މެދު ކުރާ މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން ހިނގާ ޚަރަދަކީ، ވަކި 

ތަކެޭކ އެއްފަދައިން ހަރަދުނުވަތަ ވަިކ ކުންފުންޏަކުން އާމްދަީނޯހދުމަށް ހިންގާ ޝަހްސަކުން 

 ށާއި، ަކމަތަކެއްހަރަދުއުނިކުރެވެންޖެހޭނެ 

ރެޒިޑެންޓް ފަރާތަުކން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ދާއިީމ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިާދ -ނޮން 13.4

ވަނަ  2ގެ  TRB13ކަމަށް މައްޗަށް ހިނގާނެ ގެއްމެޓީ ޤަވާޢިދު އެކަޤާނޫނާއި ބީޕީބީޕީޓީ ހިސާބުކުރާއިރު، 

ވަކި ޚަރަދަކީ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި މިގޮތުން  ރާފުގައިޕެރެގް

ވަނަ  10ގެ ާޤނޫނުބީޕީޓީ  ހިނގާނީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބެލިކަމުގައިވިއަސްއުނިކުރެވޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް 

އެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުޠްަލޤްކޮށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަހަރެއްގެ  ކަމަށްވީއިރު،މާއްދާގެ )ހ( 

 އްކަމަށްވާކަމަށާއި،ތަކަކީ ފައިދާ ހިސާބުކުރާއިރު އާމްދަނީއިން އުނިކުރެވޭނެ ޚަރަދެހަރަދުތެރޭގައި ކުރެވޭ 

 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް ތަކަކީ މުޠްލަޤްޮކްށ ދުހަރައުފެދިފައިވާ  ތެއްސަލާގައި ޚުޞޫމާމިމައް 13.5

އަކީ  ބަީނ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް އި، އަދި އްކަމަށާތަކެހަރަދުއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ 

ނިހެްނ އެރިޒޯޓް ހިންގަމުންދަނީ )އެހެ، "ސޮނޭވާ ފުށީ" ގެ މިލްކުރެވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ރިޒޯޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން( މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުންކަމަށްެވފައި، އަދި 

ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ަހރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެން ކުްނފުިނތަކަކޭވެސް އެއްފަދައިން 

މެޭނޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ަދށުން ދައްކާފައިވާ  ،ގެ މެނޭޖަރަށް ރިޒޯޓުގެ ފަރާތުން  )ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑް 

މެނޭޖްމަންޓް ީފ އާއި، މާރކެިޓންގ ފީ އަދި ިއންސެންޓިވް ފީ އަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން ދައްކާފައިވާ އަދި ބާޒާރުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެވޭ ހަމައިން ދައްކާފައިވާ 

 ންކަމަށާއި، އްކަމަށްވުކެއަގުތަ

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  15 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް މީރާގެ އޯޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުްނ ހަރަދު ފައިވާއުފެދި ތުޚުޞޫމާމި މައްސަލައިގައި  13.6

ވަނަ މާއްދާގައި  29ބީޕީޓީ ޤާނޫނުެގ ަތއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއީ ހަރަދުއެފަރާތްތަކުންވެސް އެ 

ކޮށްފައިވާ  އިން ބަނީ ޯހލްޑިންްގސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް  ތު" ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "އާންމްސް ލެން

ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މި އިރު،ތަކެއްކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓަރުންވެސް ބަލައިގެންފައިވާހަރަދު

ރި ހިންގަމުންދިޔުމުގެ ތައް ކޮށްފައިވަނީ އާދައިގެ މަތިން ވިޔަފާހަރަދުއިން ކޮްށފައިވާ  )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

 ައށް އާމްދަނީ ހޯދުމުެގ ގޮތުގައިަކން މަދަނީ މިޓެޑް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިއިން ހަމައެކަނި ތެރެ

 މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

ޮކށްފިނަމަ ަވަނ މާއްދާ ތަޠްބީޤް 29ވާޢިދުގެ ޗަށް ބީޕީޓީ ޤަތަކުގެ މައް ހަރަދު ފައިވާއުފެދި ތުމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާމި  )ށ( .14

 ކަަމށާއި، އެގޮތުން؛ )ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން(ކުރުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ދެފަހަރު ޓެކްސް

ފައިވާފަދަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 6އެޤާނޫުނގެ  ންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތު 25ޤާނޫނުގެ ބީޕީޓީ  14.1

ލަ ޢަދަދުން ުއނިކުރެވޭނެ ައދި މީރާއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ ޖުމް

އަދި އެގޮތުން އެޢަދަދު އުިނކޮށް މީރާއަށް ދައްކާފައިނުވިކަމުގައިވިޔަސް،  އްކަމަށްވީިއރު،ދައްކަންޖެހޭނެ ޢަދަދެ

 ނެކަމަށާއި،މާ ކެނޑިގެން ނުދާންއްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މީރާއަށް ދެއްކުމުގެ ޒިވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަިއ ދަ

ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  6ާޤނޫނުގެ ބީޕީޓީ ތަކަކީ ހަރަދު ފައިވާއުފެދި ތުޚުޞޫމާމައްސަލައިގައި މި  14.2

ތައް ހަރަދުއަދި އެ  އްކަމަށާއި،ތަކުން ވިތުހޯްލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތަކެހަރަދުދަށުން އެ

އެއީ  އްކަަމށާއިދުމަތްތަކެޚީލިބިފައިވާ  ޑަށްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެ ބަނީ ހޯލްދުމަތްތަކަކީ ޚިނިސްބަތްވާ 

 ކަމަށާއި،މީރާއިން "ހެޑް އޮފީސް" ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންުފނިތަަކށް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަްތތަކެއް ނޫން 

ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ބެލިކަމުގައިވިޔަސް،  ކީ)ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑަޑިންގްްސ ބަީނ ހޯލްއެހެންކަމުން 

TRB13  ެޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ަބނީ ހޯލްވަނަ ޕެރެގުރާފުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ރާފާއި ވަނަ ޕެރެގް 2ގ

ތަކަކީވެސް ރަދުހަޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ އުފެދިގެން އުޅޭ އެންމެހާ ގެ ލިމިޓެޑް

ަވނަ މާއްދާގެ  29އަދި އެއީ ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދުގެ  ކަަމށާއިތަކެއް ގޮތުަގއި ބެލެވެންޖެހޭނެހަރަދުއުނިކުރެވޭނެ 

 ކަމަށާއި،ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިެގން ނުވާނެހަރަދުދަށުން އުނިކުރުން ޤައިދުކުރެވޭެނ 
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ބަލައިލުމުްނ  އްގައިލަ ގޮތެދަށް ޖުމްގަވާއިބީޕީޓީ ޤާނޫނު އަދި ބީޕީޓީ  އިޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާ 14.3

އެޤާނޫނުތަކުގެ ނިޔަތަކީ އެއް އާމްދަނީއަކުން ދެ ޓެކްސް އެއް ނެގުމުން ނުވަތަ "ޑަބަލް ޓެކްޭސޝަން" އިން 

ވަަނ މާްއދާގެ ދަށުން  53 ގެޤާނޫނުޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ އެގޮތުން  ންކަން އެނގޭކަމަށާިއ،އެއްކިބާވު

-TR ކްސްސޭޝަން އެގްރީމެންޓަކައި ނުލައި ދެވޭ ކްރެޑިޓް ދިނުމުގައި، މީރާގެ ނަންަބރުޑަބަލް ޓެ

2012/B17  ޓެކްސް ރޫލިންގ)“TRB17”(  ެރާފުގެ ދަށުން ރެޒިޑެންޓް ކުްނފުންޏަކުްނ ަވނަ ޕެރެގް 4ގ

 ނަންބަރު   މީރާގެއަދި އިރު،ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަން ހުއްދަ ދޭ

TR-2012/B9  ޓެކްސް ރޫލިންގ)“TRB9”(  ެރާފުގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ވަނަ ޕެރެގް 4ގ

-TR އަދި މީރާގެ ނަންަބރު ށްވީއިރު،ދައްކާފައިވާ އާމްދަނީއަކީވެސް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭ ޢަދަދަކަ

2012/B69  ޓެކްސް ރޫލިންގ)“TRB69”(  ެރާފުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވަނަ ޕެރެގް  2ގ

 އިރު،އެ އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މުސާރަ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ދެވޭ އުޖޫރައަކީ

މިއެންމެހާ ކަމަކުންވެސް ހާމަަވނީ އިސްވެދެންނެވުނު ާޤނޫނުތަުކގެ ނިޔަތަކީ ޑަބަލް ޓެކްސޭަޝން އެވޮއިޑް 

 ،ންކަމަށާއިކުރު

ތަކަކީ ވިުތހޯްލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ ޢަދަދުތަކެއް ހަރަދު ފައިވާއުފެދި ތުމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާމި 14.4

ކަމަށާއި، ުއނިކުރެވޭނީ އެންެމ ދެއްގެ ގޮތުގައި ުއނިނުކުރެވޭނެކަމަށްވާތީ، އެ ޢަދަދުތައް ފުިރހަމައަށް ޚަރަ

ާއ ހަމައަށްކަމަށް މީރާއިން ަކނޑައަޅާފައިވާ  )ިތނެއް އިންސައްތަ( 3ލަ އާމްަދނީގެ %ގިނަވެގެން ޖުމް

ޚިލާފު އަދި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފު  އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަންކަމާކަނޑައެޅުމަކީ 

އަްށ )ފަންސަވީސް އިންސަތް(  25ތަކަށް %ހަރަދުއެނިްނމުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ އަދި އްކަމަށާއި،ނިންމުމެ

 (15އަދި ބީޕީޓީެގ ގޮތުގަިއ % 10ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި %) ،ންކަމަށާއިޓެކްސް ކުރެވު

ތައް އުނިކުރުން ޤައިދުކުރަން މީރާއިްނ ނިންިމ ހަރަދު ފައިވާއުފެދި ތު ޚުޞޫމާމައްސަލައިގައިމިއެހެންކަމުން 

އަދި  TRB17އާއި،  TRB9ާޤނޫނާއި، ބީޕީޓީ ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި، 

TRB69 ާކަމެއްކަމަށާއި، ޚިލާފު  ވެސްގެ ރޫޙ 

ގެ "ހެޑް ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިެޓޑްބަނީ ހޯލްއެސް.އެމް.އެލް އަކީ  އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އާއި، 14.5

އިްނ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވިތްހޯލްިޑންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގަިއ މީރާއިން މީރާސް" ގެ ގޮތުގައި އޮފީ

ހޯލްޑިންގ ވިތް") V 13.1 ގައިޑް ހޯލްޑިންގ ޓެްކސްގެ ވިތްމީރާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި،އުސޫލާ  ޢަމަލުކުރާ
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 ގުޅިގެން އެއޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢޫލޫމާތަްށ ނަންބަރު ސުވާލާ 27( ގައިވާ "ޓެކްސް ގައިޑް

 މަރުކަޒަކުން ދާއިމީ( ދާއިމީ މަރުކަޒާއި ހެޑް އޮފީސް އެއީ އެއް ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ) ބަލާއިރު،

ހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންަނ ހެްޑ އޮފީހަކަށް ދައްކާ މެނޭޖްަމންްޓ ފީ އިން ވިތް 

އެސް.އެމް   އެސް.ޓީ.އެލް،ކަމަށާއިދާއިމީ މަރުކަޒެއް ކީޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަބަނީ ހޯލްއިރު، ނުޖެހޭ

ހިމެނޭ   ހެޑް އޮފީސް ގެ ގޮތުގައި ބަލައިފިނަމަ، މައްސަލައިގައިއެސް.އެމް.އެލް އެއީ އެމަރުކަޒުގެއަދި 

ހޯލްޑިންގ މީރާއިން ވަނީ އެ ޕޭމަންޓްތަކުން ވިތް ން ނުޖެހޭނެއިރު،ތަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދައްކަހަރަދު

ފައިސާ  މީރާއިން ކަށްދަދުތައައަންގާ އެ  ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަށް ބަނީ ހޯލްއްކުމަށް ޓެކްސް ދެ

 ވާކަމަށާއި،ނަގާފައި

ބަނީ އެސް.އެމް.އެލް އަކީ އެސް.އެމް އަދި  ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެސް.ޓީ.އެލް،ވިތް 14.6

ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްތަެކއް ގޮތުގައި ބަލާފަިއ، ބީޕީޓީ ަދއްކަންޖެހޭ  އާއިޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިިމެޓޑްހޯލް

ގެ ގޮތުގައި މީރާއިްނ ހުގެ ހެޑް އޮފީޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލްޏަކީ ޙާލަތުގައި އެ ތިން ކުންފުން

މީގެ ކުރިން އަދި  އްކަމަށާއިބަލާފައިވާ ބެލުމަކީ ހަމަނުޖެހޭ، އަދި ބުއްދީގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެ

އާއި ވަކި .އައި( ލިިމެޓޑްޑިންގްސް )ބީ.ވީަބނީ ހޯލްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުަގއި އެ ތިން ކުންފުންޏަކީ ވިތް

ަބނީ ހޯްލޑިންގްސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ މީރާއިން ބަލާފައިވާތީ، ބީޕީޓީ ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ 

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގެ ގޮތުގައި ދެން ބެލެވިގެން ނުވާނެހުގެ ހެޑް އޮފީ)ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  24ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދުގެ  އަކީ އެސް.އެމް.އެލްއެސް.އެމް އަދި  .ޓީ.އެލް،އެސް )ނ( .15

 ކަމަށާއި އެގޮުތން؛ގެ ގޮތުަގއި ނުބެލެވޭނޭގޮތުގެމަތިން ހެޑް އޮފީހު

 ވަނަ މާއްދާގައި "ހެޑް އޮފީސް" މާނަކޮށްފައިވަނީ )ހ( ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ 24 ގަވާއިދުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ 15.1

ވެރިފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީސް ނުވަތަ )ށ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ހުރި އެފަރާތުގެ އެހެން ދާއިމީ 

 ކަމަށާއި،މަރުކަޒެއް ނުވަތަ )ނ( އެފަރާަތކާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން ފަރާތެއް، މިގޮތަށް

އެއް ދެވިފައެއް މާނަ އާންމު"ގުޅުންހުރި" މި ލަފުޒުގެ  ގަވާއިދުގައިވެސްޤާނޫނު އަދި ބީޕީޓީ ބީޕީޓީ  15.2

 ވިފައިވާ ޚާއްޞަހަމައެކަނި ދެވިަފއިވަނީ ވަކި ޚާއްޞަ މާއްދާތަކެއްގެ ބޭނުމަށް ދެ އި،ކަމަށާނުވާ
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އެހެންކަމުން، އެމާއްދާތަށް ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކަކަށް އެ ޚާއްޞަ މާނަކުރުން  އިމަށާމާނައެކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އެ  8 ވާއިދުގެގަހަމައެއާއެކު ބީޕީޓީ ކަމަށާިއ ބޭނުންކުރެވިގެން ނުާވނެ

ދަށުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ނުވަތަ އެފަދަ ގަވާއިދުގެ 

"ގުޅުންހުރި" މި ލަފުޒު  ،އެހެނިހެން އެކައުންޓިންގ ސްޭޓންޑަރޑް އަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ވަތަ އެފަދަ އެހެނިހެން އެކަުއންިޓންގ  ނުނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް އަށްމާނަކުރުމުގައިވެސް ބަލަންވާ

 ކަށް ކަމަށާއި،ސްޓޭންޑަރޑަ

)އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން އެސޯސިއޭޓްސް އެންޑް  28އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންިޓންގ ސްޓޭންޑަރޑް  15.3

އް ޝަޚްޞަކީ އަނެއް ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ"28 އައި.އޭ.އެސް"ޖޮއިންޓް ވެންޗަރޒް( )

ޚްޞުގެ މައްޗަށް ޝަޚްޞުން އަނެއް ޝަޚްޞަކާއި "ގުޅުންހުރި" ޝަޚްޞެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ ޝަ

އެއް  އި،ކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާ ނަމަނުފޫޒެއް ފޯރުވޭ)ނުވަތަ މަތީ ދަރަޖައަކަށް( އެކަށީގެންވާ 

 އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭީނ ނުފޫޒު އޮތް ނުފޫޒެއް ވާޝަޚްޞަކުން އަނެއް ޝަޚްޞުެގ މައްޗަށް އެކަށީގެން

ޝަޚްޞުން އަނެއް ޝަޚްޞުގެ އެންމެ މަތީ ނިންމުންތައް ިނންުމމުގައި ވޯޓުގެ އިންސައްތައިގެ ތެރެއިން 

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަމަާށއި، އޮންަނ ނަމަ )ވިހި އިންސައްތަ( 20%

)ސަތޭކަ  100ށި ބީ.ވީ.އައި. ެގ %ސޮނޭާވފު ކީޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަބަނީ ހޯލް އެހެންކަމުން، 15.4

އި، އެސް.އެމް.އެލް އަކީ ސޮނޭވާ ހޯލްޑިންގްސް ސިންގަޕޯރ ގެ ށާއްކަމައިންސައްތަ( ސަބްސިޑިއަރީ އެ

އި، އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އަކީ އެސް.އެމް.އެލް ގެ ށާއްކަމަ)ސަތޭކަ އިންސައްތަ( ސަބްސިޑިއަރީ އެ 100%

އި، އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ސިކްސް މަށާއްކަ)ސަތޭކަ އިންސައްތަ( ސަބްސިޑިއަރީ އެ %100

، އިށާއްކަމަސެންސެސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑާއި ޓަމިލްކޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕީ.ޓީ.އީ ގެ ސަބްސިޑިއަރީ އެ

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( އެސް.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް ގެ މައްޗަށްވެސް 

 މަށާއި،ނޯންނަކަ ވިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން( އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ގެ )އިސްވެދެންނެ  ލިމިޓެޑް 

"ގުޅުންހުރި" ކުންފުނި ތަކެްއ ކަމަށް  އިިޑންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑާ ހޯލްބަނީއެހެންކަމުން އެއީ 

 24އެސް.އެމް.އެލް އަކީ ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދުގެ  އެސް.އެމް އަދި އި، ވީމާ، އެސް.ޓީ.އެލް،ށާކަމަ ނުބެލެވޭނެ

ގެ ހެޑް އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްބަނީ ހޯލްވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުްނތަކަށްޓަކަިއ 

 ަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަބެލެވިގެން ނުވާނެ
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ނައަށް ނުެފޭތ ތަކުެގ" މާހަރަދުތަކަކީ "ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދު އުފެދިފައިވާ  ތުޚުޞޫމާމިމައްސަލައިގައި  )ރ( .16

 މަށާއި، މިގޮތުްނ؛ތަކެއްކަހަރަދު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(  10ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގަިއ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ  25ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  16.1

ކޮންސަލްޓަންުޓްނނަށް ކުރާ ، ތަކުގެ" ތެރޭގައި ހިމެނެނީހަރަދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހެޑް އޮފީހުގެ  3ގެ 

ދާއި، ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި، އިންޓޭންޖިބަްލ އެސެޓެއް ޚަރަ

ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެްއ ބޭުނންުކރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި، ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ައދި އެފަދަ 

ޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ޚަރަދާއި، ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއް

 ތަށްކަމަށާިއ، ހަރަދުނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިނާމަ އެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމަށް ބަލާއިރު، "ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކީ" އެ  25ވާއިދުގެ ގަބީ.ޕީ.ޓީ  16.2

ވަނަ މާއްދާއިންނާިއ  27ހޭ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ީބ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ އެއޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކަށް ވާންޖެ

ތަާކ ެބހޭ ގޮތުްނ ހަރަދުވަނަ މާއްދާއިންވެސް ބާުރދޭކަމަށާއި، ދެ މާއްދާގައިވެްސ ހެޑް އޮފީހުގެ  28

 ތަކަށްހަރަދުޔަތްކޮށްފައިވަނީ ހެޑް އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އާވާ ކަނޑައެޅުންތަކުގައިވެސް ރިކަނޑައަޅާފައި

 ކަމަށާއި،

ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް އެސް.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލް އެއީ ހަމައެކަނި  ބަުހޘްގެ ޭބނުމަށްޓަަކއި  16.3

 ލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑުންބަނީ ހޯގެ ހެޑް އޮފީސް ކަމުގައި ބެލިޔަސް، )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް 

ދަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި، ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކަށް ވާީނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް އެއީ ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަ

އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.އެމް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަށާއި، އެސަބަބަށްޓަކައިވެްސ ، އެސް.ޓީ.އެލް

ތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމަށް ހަރަދުތަކަކީ އުނިކުރުން ޤައިދުކުރެވޭނެ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުއެ

 ބުނެަފއިވެއެވެ. ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ދައްކަން އަންގާފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2015މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން  )ބ( 17

 (ލަރު)ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮ 445,833.00 ޢަދަދަކީ

ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަްށ  30ދަދުގެ %އަ، މިމައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ުހަށހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ކަމަށްވެފައި

  އަކީ 30ދަދުގެ %އަވީިހނދު، އެވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 44 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާޫނނުގެ

ސަތޭކަ ފަންސާސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު ސުމެއް އަށެއް ) އެއް ލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ހަތް  133,750.08
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 162,163.00ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި އެއިގެ ކުރިންވެސް   2015ކަމަށްވެފައި،  ސެންޓް(

ދައްކާފައިވާތީ، ޤާޫނނުގައި  އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަށް ދެ ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު()

 ފައިވެެއވެ.ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއަށްވުރެ އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާކަން އިސް 30ބަޔާންކޮށްފައިވާ %

"މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރި މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އައު ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތައް  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: 18

މި  ޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލައިގެ ދެ ޙަސްމުންނަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމަށް ުބެނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެ

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

 23 މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަނަ ދުވަހު ުހށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  28ފަރާތުން  މީރާގެ)ހ(  19

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބް ރައީސް މީރާއާ ކުރެއްވި  13:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2021ސެޕްޓެމްބަރ 

ރޫލިންގ( އާ ގުޅޭ  A2ޓެކްސް ރޫލިންގެ ) TR-2015/A2ބަރު ސުވާލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިއާޔަށް މީރާގެ ނަން

 2015މި މައްސަލާގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެދެމުން، މީރާގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށާއި، 

ވަނަ  2017އަދި  2016ށާއި، ައަހރު ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުަމްށ މީރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް

ނަމަވެސް މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓަށް އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި،  2އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް 

ނުމަށް  މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިއަދި މި  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމަށާއި 7ނީ އެންމެ ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މީރާއިން ދީފައިވަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާކަމަށާއި، މި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަށް ބަާލ  10ޖުމްލަ  އެދުމުން

 މިއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫްނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓްތައް ޢަުދލުވެރިކަމާއި އިންޞާފްވެރިކަމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މީރާއިން ކުރާ، މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭފަދަ )ށ(  20

އޮޑިޓްތައް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އޮޑިޓްކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބުތަކާިއ މީރާގެ ފަރާތުން ކުރާ 

ޓްކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިތުރު ބުރައެްއ އޮޑިޓަށް ފެންަނ ހިސާބުތާކާ ޮބޑެތި ތަފާތުތަކެްއ ހުރުމުގެ ސަބަބުްނ އޮޑި

އުފުލަން ޖެހިދާނެ ޙާލަތްތަކުގައި، މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފެންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުންފުނީެގ 

ކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީ ބަހެއް ހޯދައި، އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތަ

ކޮބައިކަން އެކުންފުންޏަކަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެހެންކަމުން މިމައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ މީރާގެ އޮޑިޓް  އްކަަމށާއި،ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެ އެކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަކީ މީރާގެ

މަރުޙަލާގައި މިފަދަ އިރުތު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކަށް ނުވަތަ ޑޮކިއުމަންޓަކަށް، އެމަރުަޙލާގައި މީރާގެ ފަރާތުން 

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  21 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ރިކުއެސްޓްނުކޮށް، މައްސަލަހުށަަހޅާ ފަރާތުން އިއުތިރާޟު މަރުަހާލގައި ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހެޅުމުްނ އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ އޮޑިޓް 

ވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނޫންކަމަށްުބނެ އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ދެވޭނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު ހުށަހަޅާފައި

 މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ިއންޞާފުވެރިކަމާއެކު ނިންމުމަްށ އެޅިގެންދާނޭ ވަރަށްޮބޑު  ،ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނުމަކީ

 އެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެހުރަހެއްކަމުގައި 

އަދި އެހެންވެސް ޓެްކސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްވާޮގތުގެމަތިން ުހށަހެޅޭ ޓްކްސް  ޓެކްސް ނެގުމާބޭހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި)ނ(  21

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބޭހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓެކްސް އެ

ހޭ ޝަރުީއ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާކަަމށްވެފައި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ުހށަހެޅޭ ކަންކަމާބެޓެކުހާގުޅޭ 

މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި، ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި، އަދި މިނޫން 

ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރަކީ ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ  ގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރުކުރުމަށް

ަވނަ މާްއދާގެ )ހ( ިއން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ލިބިފައިާވ ބާެރއްކަމުން، ޓެކްސް އެޕީލް  54އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތު

ޑިންގްސް ބަނީ ހޯލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް )އެއީ މީރާގެ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި  ލިމިޓެޑް 

ގައިވީނަމަވެސް( ގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަެކއްކަމަށް ބަހުސްގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ބެލިކަމު )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް

މައްސަލަ ިނންުމމުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން ސާބިތުވާކަންކަމުގެ މައްޗަށް  ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލްށ ބަލައިގަނެ 

އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޭޅ  ރެއްކަމަށާއި،ބުރަދަން ދިނުމަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެްނވާ ޤާނޫނީ ބާ

ހުށަހެޅޭ މިފަަދ ހެކި ބަލައިގަެނ އެމައްޗަށް ަމއްސަލަ ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަްށ ލިިބފައިވާ  މައްސަލަތަކާއެކު

ފައިވާ ޯމލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ސީ ން ނިންމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުބާރެއްކަ

ށް ބެލުމުންވެސް ސާފުކޮށް ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމ8ަޤަޟިއްޔާ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 އެންގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޮންނަނީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެހެނިހެން ހެކި ޓެކްސް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިރޫލިނގް A2)ރ(  22

މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށާއި، ަނމަވެސް މި ރޫލިނގްގައި  42ޫނނުގެ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެހެނިހެން ހެކި އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް 

މިފަދަ އާ ހެއްކާއި އައު  ނާ ނުކުރާކަމަށާއިމާއްދާއަކުންވެސް މިކަން މަބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/18-2016/SCގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2020އޮގަސްޓް  31މް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީހިދިވެ 8
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  2021ދިފާއުތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަެހޅޭނަކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

އްދާގެ )ރ( ގައި "މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރި ވަނަ މާ 50ގެ  2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު އެގޮތުން، 

މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އައު ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތަްއ ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މައްސަލައިގެ ދެ 

ފުކުރާ ފަރާތުން ޙަސްމުންނަށްވެސް ލިބިގެންވެއެެވ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން ިއސްތިއުނާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކަށް މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި އަދި މީރާއިން މި މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ތަކަކީ މި މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނަގާފައިވާ ދިފާއުއަކީ ރަނގަޅު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުން

 ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ދިފާއުއެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުާނފު

 ވާހަކަތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ 

 މީރާއިން ދީފައިވާ ރައްދު 

ހުށަހެޅި  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ތަކާއިމި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ

ހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެ

 ؛ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި

ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް : ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ  .23

އި، ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ބެލިކަމުގައިވީ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

 އެގޮތުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް  43ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  23.1

ވަނަ  46ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިއެވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ "ވަޒަންެވރި" ކަމުގައި 

ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ގައި  46މާއްދާގައި ދެވިފައިވާ މާނައަށްަކމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

އިކަން "ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަަނކީ ކޮބަ

ނިންމާނީ އެ ކުްނފުނި ިހންގުުމގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަުމންދާ ަތނަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް" 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ  84ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އިތުރަށް  46.ޓީ ޤާނޫނުގެ ގައި ބީ.ޕީ TR-2015/B48ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 
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އިން ވަނަ ނަންބަރުގައި ިދވެހިރާއްޖެ 4އި، އެ ޓެކްސް ރޫލިންގގެ މަށާތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެްނ އޮންކަ

 ބޭރުގައި އުފައްދާ ކުންފުިނތައް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަކީ ކޮބައިަކން ނިންމުމުގައި އެ ކުންުފންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ

މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ މުހިންުމ ސިޔާސަތުތައް 

ކަނޑައަޅާ ތަން ކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ކުންފުންޏެއްގެ ަމއިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ 

އޭގެ ތެރޭަގއި؛ )ހ( ެއ ، ންތައްތައް ހިމަނާފައިވާކަމާއިތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަ

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުޮގތެްއގައި ބާއްވާ ތަން؛ )ށ( ކުްނފުނީގެ އާންމު 

 ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުތަކާއި މުހިންމު އެއްަބސްވުންތަކާއި މުހިންމު މާލީ ިނންމުންތައް ފަދަ 

ކަންކަން ނިންމާ ތަްނ؛ )ނ( ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮްށ، ކުންފުނީގެ 

ޕަރފޯމަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަން، ފަަދ 

 ށާއި،އެނގެްނ އޮންނަކަމަ، ކަންތައްތައް ހިމެނޭކަން 

ތަކަކީ ސޮނެވާ )ތައިލެންޑް( ިލމިޓެޑް )އެސް.ޓީ.އެލް(، ސޮނެާވ މެނޭޖްމަންޓް ހަރަދުފައިވާ އެފެދި ޚުޞޫމާތު 23.2

)ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް( އަދި ސޮނެވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް( އާ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ކެއްކަން، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތަހަރަދުފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ "ހެޑް އޮފީސް" 

“SECTION 6: ANNEXURES”   ގ “Annexure 1 – Head Office Expenses”  ްއަށް ބެލުމުނ

އި، އެްސ.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ށާއެނގެން އޮންނަކަމަ

 އެފަރާތުން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިސްބަތްވާ "ސޮނެވާ ގްރޫޕް" ގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކެއްކަން

އަށް ބެލުމުން  ”Annexure 6: Group Structure“"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" އާ އެކު ހިމަނާފައިވާ 

އި، "ސޮެނވާ ގްރޫޕް" ގައި ހިމެނޭ ކުންފުިނތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވިޔަފާރިކުރާ ށާއެނގެން އޮންނަކަމަ 

އި،  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏަކީ ބްިރޓިޝް ވަރޖިން ށާނޫންަކން އެނގޭކަމަ ފުނިތަކެއްކުން

އައިލެންޑްސްގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވުމާއި، ެއފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ުކންފުންާޏއި ގުޅުންހުރި 

މް.އެލް ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮތުމާއި، މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެ

ކުންފުނިތައް އުފައްދާފައިވަނީ ޮމރިޝަސް، ތައިލެންޑް، ސިންަގޕޫރު ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިކަން 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފޮރިންގ -އެނގެން އޮތުމާއި، އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ

މުން ނުވަަތ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީެގ ޙަރަކާތެއްގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވު
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ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިޒޯްޓ ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަަކއި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްަކމުގައިވާތީ ވަކި 

އޮންނަކަން އެނގެްނ އޮންަނ އޮތުން ފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބެލެެވްނ 

ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

 ށާއި،ކަމެއްނޫންކަމަ ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ

ތަކުގެ ވަޒަންވެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުންފުނި 23.3

 Central)ަގއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައިގަނުޑ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވާ ތަްނ  TR-2015/B48ނަންބަރު 

management)  ްއާއި ކުންުފނީގެ ކޮންޓްރޯލްއަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެނ

ގައި "ކުންފުންޏެއްގެ  TR-2015/B48ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު އޮންނައިރު، އި

މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން" އަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަމުގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި އިއުތިރާޒު 

ކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ އެއް މީރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ”Sample Board Resolution“މަރުޙަލާގައި 

ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ގުޅޭ އާންމު ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުތަކާއި، 

މުހިންމު މާލީ ިނންމުންތަކާިއ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕަރފޯމަންސް ، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކާއި

 އެފަރާތުގެ ޕަރފޯމަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮށް 

އި، ށާރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަން ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ނޫންކަމަ

ފައިާވ އިން އެ ކުންުފންޏަކުން ނިންމާ ”Sample Board Resolution“)އެކެއް(  1ކުންފުންޏެއްގެ 

ނިންމުންތަކާއި، އެ ނިންމުންަތއް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ނިންމުންތަްއ ނިންމާފައިވާ 

ދުވަހާއި، ނިންމުްނތައް ނިންާމފައިވާ ވަގުތުތަކާއި، ިނންމުންަތއް ނިންމާފައިވާ ދުވަސް ފަދަ ކަންތައްތަްއ 

 މަށާއި،ކަށަވަރުނުކުރެވޭނެކަ

ފަރާތުން އެަފރާތުގެ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިަޓރސް ރިޕޯޓް" ގައި ހިމެނޭ ަވކި ތަންކޮޅަކަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ 23.4

ހަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުުކާތއަކުން ނުވަތަ "ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް" ކާޑް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

ޒު މަރުޙަލާ އާއި އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަކުން ނުަވތަ ޭބންކް ެއކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ަތން އިއުިތރާ

ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮންނަ އޮތުމަކީ އެފަރާތަކީ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

އި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ށާފަރާތެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއްޫނންަކމަ

ޗަށް ބިނާޮކށް ނުވަތަ ފުރިހަމަޫނން ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، އެފަރާތަކީ ބުނުންތަކެއްގެ މައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވަތަ "ރެޒިޑެންޓް" އެއްކަމުގައި މަދަނީ މިންގަނޑުން 

ހާަލތުގައި މީރާގެ އޮިޑޓުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ބުރަދަނެއްހުރިކަމެއް ކަމުގައި ުނވާތީ، މި

އުެފދިފައިވާ ހަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ޙުޞޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  29ޤާނޫނުގެ 

ބީ.ޕީ.ޓީ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ގުޅުންހުރި  24ގެ ގަވާއިދު

 ށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މަތަކެއްކަމުގައިވާތީކަފަރާތްތަކަކުން ކޮށްފައިވާ "ހެޑް އޮފީސް" ހަރަދު

ަމށްޓަކައި ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، ނުބަހުޘްގެ ބޭ ބީ.އެޗް.އެލް އަކީ "ދާއިމި މަރުކަޒެއް" ކަމަށް ހަމައެކަނި :ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ  .24

އެސް.އެމް.އެލް އަށް ދައްކާފައިވާ މެޭނޖްމަންޓް ފި އާއި ސޭލްސް  އެސް.އެމް އަދި އެސް.ޓީ.އެލް، ފަރާތުންބީ.އެޗް.އެލް. ގެ 

ހިންގުމުގެ ކޮށްފައިވާ ބީ.އެޗް.އެލް. އިން ތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ހަރަދުއެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ުގޅުންހުރި 

ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާުފ  ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ ތައް ކަމަށް މީރާއިން ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމަކީ ހަރަދުގެ ހުތަކަކީ ހެޑް އޮފީހަރަދު

 ނިންމުމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް؛

ރާ ފަރާުތން އެފަރާތުގެ ޓެކްސް ިބނާކުރެވޭ ފައިދާ މީރާގެ އޮޑިޓުގައި އިސްތިއުނާފުކު ،މި މައްސަލައަކީ 24.1

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  29ތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ހަރަދުހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް 

އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ  ޚުޞޫމާތުއުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ  10އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ  އާންމުއުނިކުރުމުގެ  ހަރަދުމުގައި ހިސާބުކުރު

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަން ެއނގެން އޮންނައިރު، ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިާދ 

ރަކު ހިނގާފައިވާ ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެ އަހަ

އުނިކުރުމުގައި  ހަރަދުތައް އެކަނިކަމުގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ހެޑް އޮފީސް ހަރަދު

އުނިކުރެވޭނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާ  ހަރަދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި ހެޑް އޮފީސް 

( ަވނަ ނަންބަރުގަިއ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 10ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ ބީ.އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށްކަމުގަިއ 

ތަކާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ހަރަދުބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް ެއނގެން އޮންނާީތ، ހެޑް އޮފީސް 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  29އިން  24ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

 ށާއި،މަތިންކަމަ
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 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  26 64 ގެ   ސަފުހާ    
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ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ނުވަަތ  24ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24.2

)ހ( އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރިަފރާތުގެ ހެޑް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެޑް އޮީފސްކަމުގައި ބަލަންޖެހެީނ؛ 

ހުރި އެ ފަރާތުގެ އެެހން ދާއިމީ މަރުކަޒެއް؛ )ނ( ެއ ފަރާތަކާއި  އޮފީސް؛ )ށ( ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ގުޅުންހުރި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަިއރު، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ މަޤްަސދަށްޓަކައި 

 ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ

ަވނަ މާއްދާގެ  45ފަރާތަކީ، އެ ކުންފުނި ކޮންޓްޯރލްކުރާ ފަރާތްކަމުގައި ބެލެވޭނެަކމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި "އެއްވެސް ހައްޤެއް ނުވަތަ ބާރެއް" ލިބިފައިވާކަްނ 

މަތިން ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތެއް އަންގާ ގޮތެއްގެ

ބޭނުން ކުރަންޖެހިދާނެކަަމށްވާަނމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ޙައްޤުތަކާއި ބާރުތައް ނިސްބަްތވާނެކަމުގައި 

އި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމާއި، އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގަ

ބަލަންޖެހެނީ އެ ކުްނފުނީގެ ރަުއސުލްމާލު ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެްއ ލިބިގެންވާ 

( ގަިއ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ ޒިްނމާއެއްގައި 3ފަރާތަކަށްކަމަށާއި އަދި އެ މާްއދާގެ )ކ( ގެ )

މަސްއޫލިއްޔަތުގައި މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެ ޙިއްޞާތަކާ 

އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކީ "ގުޅުންހުރި ފަރާތް" އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާއިރު، 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބްިރޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑްސްަގއި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެްއކަމުގައިވާ 

.އައި ލިމިޓެޑްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުކަމަށްވާ ސޮނެވާފުށި ބީ.ވީ

އުފެދިފައިވާ "ހެޑް އޮފީސް"  ޚުޞޫމާތުބ.ކުންފުނުދޫގައި ހިންގާ ރިޒޯްޓކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާިއ 

 އެފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ "ސޮނެވާ ގްރޫޕް" ގައި ހިމެނޭ

އެސް.ޓީ.އެލް، އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ  24ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ޚަރަދުތަކެއްކަން "ސޮނެވާ ގްރޫޕް" އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ، 

އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ "ހެޑް އޮފީސް" ގެ އެސް.ޓީ.އެލް، ބޭނުމަށް 

ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ ފައިދާ ތަރަޙައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭތީ، 

( 3އްދާގެ )ރ( ގެ )ވަަނ މާ 10ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު އުނިކުރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  29ވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުެގ 

 ށާއި،ގޮތަށްކަމަ

( ވަަނ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) 10ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި "ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤޫނނުގެ  25ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24.3

އޮފީސް ޚަރަދު" ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންސަލްޓަންުޓންނަށް ކުާރ ޚަރަދާއި،  ނަންބަރުގެ ބޭނުަމށް، "ހެޑް

ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި، އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ 

އަދި އެފަދަ ޚަރަދެއް، ، އި ހިންގުމުގެ ޚަރަދާ ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި، 

ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުްނަނ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަަތ 

އުފެދިފައިާވ  ޚުޞޫމާތު" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޚަރަދު ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ

އަނބުރާ  ކަކާއިސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތަމެނޭޖްމަންޓް އާއި ޚަރަދުތަކަކީ 

ރިރޯޓް ހިންގުމާ ުގޅޭ ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން ޮއންނާތީ، މި ޚަރަދުތަކަކީ ބީ.ޕީ.ީޓ ގަވާއިދުގެ ދައްކާފައިވާ 

ކަންމިހެްނ ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެއެވެ.  25

އޮތްއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިާދ ހިސާބުކުރުމުގައި މިފަދަ "ހެޑް އޮފީސް" 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިްނ  29ޚަރަދުތައް އުނިކުރެވޭނީ ބީ.ޕި.ީޓ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  28 އަދި 27 ،25 ؛ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެގެ ނިޔަލަށްކަމަށާއި %3އެފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 

މާއްދާއަށް ބެލުމުްނ ދާއިމީ ަމރުކަޒެއްގެ ހެޑް ހޮފީހަކުން ިދވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް 

ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި 

ރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއި

ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ތަޠްބީޤް ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް  29އިން  24

 އް ެނތްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ޤާނޫނީ ބުރަދަނެބުނުމުގައި

އަށް ދައްކާފައިވާ  އެސް.އެމް.އެލްއެސް.އެމް އަދި  އެސް.ޓީ.އެލް، ބީ.އެޗް.އެލް. ގެ ފަރާތުން  ނުކުތާއަކީ:ތިންވަނަ  .25

މެނޭޖްމަންޓް ފި އާއި ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ 

ދާއިީމ މަރުކަޒަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަށް ، ކީބީ.އެޗް.އެލް. އިން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކަ

އަްށ  TR-2012/B13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  10ބަޔާންކޮށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ލާދީ އްދާގެ )ނ( އަށް ހަވާވަނަ މާ  8ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އާއި

mailto:info@tat.gov.mv
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އުފެދިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  ޚުޞޫމާތުއަށް ހަވާލީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާައށް ބަލާިއރު،  28އައި.އޭ.އެސްގެ 

 ދެމެުދ ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކާއި 24ފަރާތުގެ ރިޒޯޓް ހިންގުމަށްޓަކަިއ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ވެފައިވާ ރިޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ެއގްރީމެންޓްތަކެއްގެ ދަށުްނ ދައްކާ "ހެޑް އޮފީސް" ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން އޮންާނތީ އާިއ 

( ވަނަ ަނންބަރުގައި މިފަދަ "ހެޑް އޮފީްސ" ޚަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ) 10ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ 

-TRވާއިދުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު ޢަމަލުކުރާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަ

2012/B13  ެކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ޓެކްސް ތަްޠބީޤް މި މައްސަލައަށް  28އާއި އައި.އޭ.އެސްގ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  29މަލުކުރަންޖެހޭނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އުނިކުރުމުގައި ޢަ

 ނެފައިވެއެވެ. މަްށ މީރާއިން ބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަ

ވަނަ މާއްާދ  29ވާޢިދުގެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބީޕީޓީ ޤަ ފައިވާމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދިމި ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .26

 )ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން( ކުރުން ކަމަށްވުންއެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ދެފަހަރު ޓެކްސް ޮކށްފިނަމަތަޠްބީޤް

 ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛

ޓީ ޤާނޫނާިއ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން ބީ.ޕީ. 26.1

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  6ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ 

އެގޮތުން، ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ޓެކްސްއެއް ދައްކަންޖެހުމަކީ ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމަށާއި، 

ވަަނ މާއްދާއާއި  25ގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާުބކުރުމު

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ުއނިކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ލިބޭ ޖުމްަލ އާމްދަނީގެ 

ޖްމަންްޓ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ނައްޞުން އެނގެން އޮންނާތީ ެމނޭ 29ކަމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  3%

ފީ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ގުޅިގެން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދެއްކުމާއި ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ ފައިދާ 

އަށް  %3ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

 އިމަށާކެޕްކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަހެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ެއ ޤާނޫނުެގ  6ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  26.2

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ޤައުމެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކާއި ގުޅިގެން އެ  25

އި، ށާލިޭބ އާމްދަނީއިން ނަގާ ޓެކްސްއެއްކަމަ ޤައުމެއްގައި ދިރިނޫޅޭ މީހަކަްށ ނުވަތަ ޝަޚްސަކަށް

ގައި ނެގޭ  ”source“ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ އެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ ޤައުމުގައި ނުވަތަ 

mailto:info@tat.gov.mv
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 ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ އި، ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިލްތިޒާމް އުފައްދާ ފަރާތަކީށާޓެކްސްއެއްކަމަ

އެ ޓެކްސް ބިާނކުރެވިފައިވަނީ އެ ދައްކާ ފައިސާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށްކަން އެނގެން  އި،ށާފަރާތްކަމަ

އޮތްނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމް މަތިކުރުވާފައިވަނީ 

ގެ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ޓެކްސް ނެގުމަށް ފަސޭހައަކަށްކަން އެނގޭކަމަށާއި، އެހެނީ، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި  6ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކާއި ުގޅިގެން، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ވަކި 

 އި،މަށާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ އިލްތިޒާމެއްކައިންސައްތައެއް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް

ވަނަ  27އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ މީރާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ގައިޑުގައި ހިމަނާފައިވާ  26.3

 WHT is not deductible when your permanent“ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ، 

establishment pays a management fee to its overseas head office because the 

payment is not made to a separate non-resident; it is an internal payment made to 

another part of your company”  ްމިފަދައިންކަްނ އެނެގން އޮންނައިރު، އެ ޖަާވބަށް ަނޒަރުކުރުމުނ

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އެ ދައްކާ  6ންދަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ ސާފުވެގެ

ފައިސާއަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒަކުން އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ އިމީޑިއެޓް ހެޑް އޮފީހަށް ދައްކާ 

ތީ އެ ފައިސާއިން ފައިސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ ފައިސާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ

ިމ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަްނނުޖެހޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތަކީ އެ ޙާލަތަށް ފެތޭ މުޢާމަލާތެއްކަުމގައިނުވާތީ، 

ވަނަ  27ތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ގައިޑުގައި ހިމަނާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަާވާލދީފައިވާ މީރާގެ ވި

ނުކުރެވޭނެކަމާިއ، އެފަދަ ތަޠްީބޤް ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ކަންތައްތަކަށް މި މައްސަލައަށް 

 އިށާމާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަވަނަ  6ރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ ތަޠްީބޤް މިސާލެއް މި މައްސަލައަށް 

އަދި ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމުގައި 

ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމުގެ 

ރެވިގެން ހެދިފައިވާ ގައިޑެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ ބަދަލުގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސއަށް ޚާއްސަކު

ކުރުަމކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ތަޠްބީޤްހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އުޞޫލު 

 އި،މަށާޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާއި ޚިލާފުކަމެއްކަ

mailto:info@tat.gov.mv
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-TR އަދި TR-2012/B09 ،TR-2012/B17 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 26.4

2019/B69  ްއަށް ހަވާލާީދ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގައި އެއް މުޢާމަލާތެއް ވަކި ގޮތަކަށ

މާނަކުރުމަށްފަހު ބީ.ޕީ.ޓީއާ ގުިޅގެން އެހެންގޮތަކަށް ާމނަކުރުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމުގައި ބަލަންެޖހޭ އެންމެ 

ންސާފާއި ހަމަަހމަކަމުގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި އަސާސީ އެއް ކަންތައް ކަމުގައިވާ އި

 6އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ޚުޞޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

، 24( އާއި ބީ.ޕީ.ީޓ ގަވާިއދުގެ 3ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގެ ) 10ަވނަ މާްއދާ އާއި  25ވަނަ މާއްދާ އާއި 

ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގެން އޮންނާތީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެންމެހައި  29އަދި  25

ދި މީރާއިން އި އަ ށާޓާފައިވާކަްނ އެނގެން އޮންނަކަމައަސާސްތައް މި މައްސަލާގައި މީރާއިން ނަގަހައް

 ގޮތުގެ މަތިން ހަމަހަމަަކމާއެކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ

 ށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މައިންސާފުވެރިކަމާއެކުގައިކަ

ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  2015މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން މި  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .27

ވަނަ  އަހަރުެގ  2015ގެ އިތުރަްށ  ދަދުގެ ޢައަށް ވާ  30އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްަކން އަންގާފައިވާ ަޢދަދުގެ %

އަށްވުރެ އިތުރަށް  30ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުެގ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީ، ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ %

ކީ މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަދެއްކިފައިވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން  

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ވާކަމަށް ނުނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ހައްލު ހޯދުމަށް ބޭުނންވަނީ ކޮްނކަމެއްކަން ސާފު

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް މީރާއިން ގާތްގަނޑަކަްށ  2015ސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި ޚުހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .28

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ  2ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް  2017އަދި  2016ވާކަމަށާއި އަހަރު ދުވަސް ނަގާފައި 3

ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓަށް ކޮމެންޓް ހުަށހެޅުމަށްަޓކައި މީރާއިން ދީފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ  10އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ  އަދި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އި ދުވަސްކަމަށާ 7އެންމެ 

މުއްދަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މި ަމއްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަށް ަބލާ މިީއ 

 ސް؛ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެއެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަްނ އިސްތިއުނާފުކުރާކުރާ ފަރާތުން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަުހ  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނ ގެ  28.1

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަދަދެްއ ކަނޑައެޅުމާހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއންމެާހ އުޞޫލުތަްއ  39އެ ޤާނޫނުގެ 

މާބެހޭ އިާދރީ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގައާއި ޓެކްސް ނެގު

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  31 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރާކަމުގައިވާނަމަ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ކަމަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ޮފނުވުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަ 30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ކަމެއްކަމަށްވާއިރު، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްމަރުހަލާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ތިންވަަނ 

ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމެއް ހޯދަްނ ބޭނުންވާކަމުގައި ާވނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަން 

އަދި، މިފަދައިން ނޯޓިސް  ކަމަށާއިނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއޮތް އިޖުރާއާތު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ

ފޮނުވުމަށްފަހު މީރާއިން ބަލާ ެބލުންތަކަށް ބެލުމަށްަފހު އޮޑިޓާުގޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާކަމުގައިވާނަމަ އެ 

ޓެކްސް  އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގައާއި

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، މީރާއިން ަޢދަދު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ކަނޑައެޅުމުގެ 

ޑްރާފްޓެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުވެސް އަދި ޓެކްސް 

 ކަމަށާއި،ނޫންނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުވެސް ދަންނަކަމެއް 

ނިންމުމުގެ  9މައްސަލައިގެ  މޫސާ ނަީސމް ވ. މީރާޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްިއން ނިންމާފައިވާ  28.2

ރާ ކުރެވުނުއިރު، ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި "މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓާ މެދު މަޝްވަ

އަޕް ހޯދާފައިވުމުން، އެކަމާ -އް ނެތި، މާރކްރީޓެއިލް ރޭޓާއި ހޯލްސޭލް ރޭޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެ

މަޝްވަރާކުރެވި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ގެނެސްފަިއވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާުފ ކުރާ ނުކުތާއަްށ 

ޓެކްސް  ނަ ގޮތްނަޒަރުކުރާއިރު، ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވެގެން އަން

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، މީރާއިން  44ވަނަ މާއްދާއިން  30ގެ  ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުނެގުމާ

އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަދާ ޑްރާފްޓްތަކާއި، އޭގައިވާ މައުލޫާމތު ފައިނަލްކުރުމުގައި އުފެޭދ ަފރަގުތަކަކީ 

ރާފްޓް ތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އެފަދަ ޑް އެއާމެދު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ކަންކަންނޫންކަމާއި، 

، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވެގެްނ އިދަންނަ ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ނުވަތަ ރެކޯޑުތަކެއް ނޫންކަމާ 

އަންނަނީ ފައިނަލް އޮޑިޓުގެ ަނތީޖާ މައްޗަށެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މީރާއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 

ކުރުމަށްފަހު އެއާ ގުޅިެގން ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުްނ ފައިނަލް

 ށާއި، މީރާއަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ޚުދު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމަ 

                                                           
 މައްސަލަ  G/2016/007-CA-TATގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2020އޮކްޓޫބަރު  19ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  9
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓު އެހެންނަމަވެސް، އޮޑިޓާގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ 28.3

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމެންަޓށް ފޮނުވުމަކީ ާޤނޫނީ ގޮުތން ީމރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމުގައި 

އުފެދިފައިވާ ޓެްކސް އަހަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ  ޚުޞޫމާތުނުވި ނަމަވެސް، ިމ މައްސަލައިގައި 

ޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން  އެފަާރތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ެހޑް އޮފީސް ގު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  29ގެ  އެކްސްޕެންސް ކަމަށްވީތީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

ދައްކަންޖެހޭނެކަަމްށ މީރާއިން އިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ވިޔަފާރީގެ ފަކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެއޚަރަދަށް 

  TAT-CA-B/2020/022އަދި  TAT-CA-B/2019/014ުއފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތުނިންމުމާ ގުޅިގެން 

އެގޮތުން،  ކަމަށާއި،ޓްކުރުމަށް އެތައްުފރުސަތު ތަކެއް ދީފައިވާދެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ނިންމުމަށް ކޮމެން

TAT-CA-B/2019/014 ުގެ ކުރިން  2019އޭޕްރީލް  21ޅޭ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ގ

އަދި އެ މެއިލްގައި  ކަމަށާއިގައި މީރާއިން މެއިލްކޮށްފައިވާ 2019އޭޕްރީލް  14ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެދި 

ވާީތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ކޮމެްނޓްކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ިލބިފައިނު

ގެ ނިޔަަލށް އިތުރު  2019އޭޕްރީލު  23ގައި މީާރއިން ފޮނުވާފައިވާ މެިއލްއިން  2019އޭޕްރިލް  22

ގައި  2019އޭޕްރީލު  24އެހެންނަމަވެސް، ދެވުނު މުއްދަުތ ހަމަވިފަހުން  ނެކަމަށާއިފުރުސަތެއް ދެވިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަްށ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި މި

އޭޕްރީލު  28ބަލާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްުކރުމަށް އިތުރު ހަފްތާއެއްގެ ފުރުސަތުދިނުމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން 

ގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަުތ ދެވިފައިވާކަމަށާއި އިތުރަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެކަމަށް އަންާގ މީރާއިން  2019

އުފެދިފައިވާ ެހޑް އޮފީސް  ޚުޞޫމާތުއިތުަރށް ދެވުނު ފުރުސަތު ހަމަވިއިރުެވސް، ނަމަވެސް، އިވީމެއިލްކޮށްފަ

ެއހެންކަމުން،  ލިބިފައިނުވާކަމަށާިއ،ޚަރަދާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް މީރާއަށް 

ދުވަސްކަމަށާއި  7އިވަނީ އެންމެ އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމެންޓް ކުރުމަށް ދީފަ ޚުޞޫމާތު

ދުވަސް އެކަނިަކމަށް ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން  10އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުން އިތުރުޮކށްފައިވަނީ 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ހަޤީަޤތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި 
ންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިއުންތަކާ އެހެނިހެން ހެކި ރޫލި  A2 ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .29

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަާލގައި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށާިއ  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ކިޔުންތަކާ އެހެނިހެން ހެިކ އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުހަލާގަިއ އެހެންނަމަވެސް މި ރޫލިންގގައި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މިފަދަ ލިޔެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާކަމަށާއި  އަދި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާއްދާއަކުންވެސް މިކަން މަނާ ނުކުރާކަމަށާއި މިފަަދ 

ގަިއ  2021އިބިއުނަލުެގ ގަވާއިދު އާ ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތައް ްޓރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭނެކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ

އެެހންަކމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ  އި،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ

 އިވީނަމަވެސް؛އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަލިޔެކިޔުންތަކަށް މައްސަލަ ނިންމެމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަން 
ދެ މައްސަލައަށް  TAT-CA-B/2020/022އަދި  TAT-CA-B/2019/014އުފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތު 29.1

އުނަލަްށ މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި TAT-CA-B/2019/014ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަންނބަރު 

ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަްށ ފޮނުވާފައިވާ  2019ޑިސެންބަރު  11އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 

އަދި  ކަމަާށއި،"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ

ސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ ޓެކް TAT-CA-B/2020/022ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަްނބަރު 

ގައި ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ޮފނުވާފައިާވ  2020އޮގަސްޓް  31 ނީ،އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަ

މި ދެ  ކަމަށާއި،"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" އަްށ ބެލުމުން އެނގިެގންދާ

ށް އިސްތިއުނާފުކުިރ އިރު ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކުރަމުން މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ

)ޓެކްސް އެޕީލް  R-25/2012ގައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު  2012އޭޕްރީލު  30އައިސްފައިވަނީ  

އެ ގަވާއިދުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކުރިން މީރާއަށް  ކަމަށާއި،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( އަށް 

ންަނކަމަށާއި، ފައިނުވާ ލިޔެކިއުމެއް ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯ ހުށަހަޅާ

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިާވ  2012އޭޕްރީލު  30އުފެދިަފއިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ޚުޞޫމާތު އެހެންކަމުން، 

ގަިއ  2012އޭޕްރީލު  30ލުކުރަންވާނީ ގަވާއިދު ވުޖޫދުގައި އޮއްވާކަމަށްވުމުން މި މައްސަލައިގައި ޢަމަ

 ށާިއ،ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަ

 މީރާއިން ނިންާމ ިނންމުމަކާމެދުަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "... 42ޓެކްސް ނެގުމާ ބެޭހ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ  29.2

)ތިރީސް(   30 ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެންޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް 

ުހށަަހޅަންވާނެއެވެ" މި ފަދައިްނ ބަޔާްނކޮށް އަދި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިުއތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް

ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި "...މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ުކރާ ސަބަބު 

އިވުމުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ލިޔެކިޔުންތައް ޔާންކުރަންވާނެެއވެ" މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަތަފްސީލުކޮށް ބަ

ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ މީރާގެ ނިންމުމެއް އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނެތް ކަމަކާމެދު އިއުތިރާޒު 
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ފަރާތުން ހުށަހަާޅފައި ނުވާ  ނުކުރެވޭނެކަން އެނގެން އޮްނަނ އޮތުމާއި އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ޓެކްސްދައްކާ

ކަމެއް ނުވަތަ ފާހަގަ ނުކުާރ ފެކްޓަކާ މެދު މީރާގެ އޮޑިޓްގައި ނިންމުމެއް ިނންމުމަކީ މުސްތަހީުލ 

ކަމެއްކަމުން، ބަހުސް ކުރެޭވ މި ނުކުތާއަކީ ޓްރައިބިއުަނލުން މި މައްސަލަ ނިންމުުމގައި ގޮތެއް 

  މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މެއް އޮތް، ނުކުާތއެއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ނިްނމާފައިވާ ނިންމު، ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
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 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު 

ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އައި( ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( .ވީ .މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ 

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

ގެން ދެފަރާތުން މައްސަލައާ ގުޅި  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި  ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު 

 މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް 

ަދތު މީރާއިްނ ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއް 2015އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، .1

ކަމަށްވާ ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިިމޓެޑާއި )އެސް.ޓީ.އެލް(،  އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް

ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް(  ،ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އަިއ( ލިމިޓެޑާއި )އެސް.އެމް(

އޮފީސް ހަރަދުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ހެޑް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އިސްތިއުާނފުކުރާ ަފރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފަިއދާ މުރާޖައާ  29ގަވާއިދުގެ 

(revise)  ޮޑިޓް ނިންުމްނ ކޮށްފައިވެއެވެ. މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި އިއުތިރާޒުކުރުމުން، މީރާގެ އ

ވަނަ މާއްދާ،  29ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ނިންމައިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަްށކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންުމްނ 

 ދަމަހައްޓައިފައިވެއެވެ. 

 އާބެހޭގޮތުން  7އަދި  ،6 ،4ރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް އިސްތިއުނާފުކު 

މީރާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ  ދެވަނަ ކަމަކީ، .2

ކިއުންތަކަްށ އޮޑިޓްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި ލިޔެ 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި  2020އޮަގސްޓު  31ބަލައިގެންކަމަށްވާއިރު، 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބަލަންވާނެކަަމށް ބަޔާންޮކށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ަމއްސަލައާއެކު 

"އިންޑިޕެންޑެންޓް  ޖީގެ.އެމް.ޕީ.ކޭގެ ގޮތުގައި ހުަށހަޅާފައިވާ  4ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓް 
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ގެ ގޮތުގައި ުހށަހަޅާަފއިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓް  6އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓު" އާއި ޑޮކިއުމަންޓް 

ކުރާ ފަރާތުން ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގެ ކޮޕީއަކީ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފު 7

 3ރޫލިންގގެ  A2 ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނޫންކަމުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީރާގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ، ކުރިން ހުށަހަޅަން  42ވަނަ ފިޤްރާއަށާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އައު ، މީރާއިން އެ އޮިޑޓާ ގުޅިގެން އަދަދެއް ކަނޑައެުޅމުން ފުރުސަތު ލިބި އެ ލިޔުމެއް ިހއްސާނުކޮށް

ފެށުމަކީ އޮޑިޓާއި އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގެ  މައްސަލައިގައި ތަޢުނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ނުކުތާތަކެއް ނަގާ

 އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގެ ނިންމުމުގައިނިންމުމަށް ވާޞިލްވުމަށް ިރޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ އަދި އޮޑިޓާއި 

ންނުވާ ކަްނތައްތަކެއްެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ކަމާއި، އެއީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތަޢުނުކުރުން ގެނިހިމެ

މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ  ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށް

 10މްޕެނީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮ

މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ 

ވަނަ  3ރޫލިންގެގ  TR-2015/A2ލިޔެކިޔުންތައް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ރިއާޔަތްނުކުރުމަކީ ނަްނަބރު 

ރާއާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް މައްސަލައިގެ އިއްތިފާޤްވި ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާކަްނ ފިޤް

އެނގެންއޮންނާީތ، މި ނިންމުަމކީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ިނންމުމެއްކަމަްށ މީރާއިން 

 .11ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 

މި ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ " 30 އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ތިންވަނަ ކަމަކީ، .3

އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންާގ  މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

ރުތަކެއްގައި، ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަ  އެންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެފަރާތުން ހިސާބުކޮްށފައިވަނީ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތަށްކަްނ  އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްްސގެ ޢަދަދު

 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭުނންވާ ހިސާބުތަކާއި ިލޔެކިއުންތައް  ޔަޤީންކުރުމަށާއި

 .12." މިފަދައިންނެވެ އެވެބަލާކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެްނގިދާނެ

                                                           
 އްސަލަ. މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'އުރީދޫ ވ. މީރާމަ B/2019/008-CA-TATގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2020އޮގަސްޓު  30 10

 އި' ގޮތުގަ(2021)
 އްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މީރާއިން މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮްށފައިވޭ ގައި ބޭއްވުނު މި މަ 2021ސެޕްޓެންބަރު  23 11
ކޮށްފައިވަީނ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. އެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތް އޮޑިޓް އި، މީރާއިން ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގަ 12

، އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެމް.އައި.އާރ.އޭއަށް މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން 20ޤާނޫނުގެ 
ވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައްަތކަށް ބަލަން ގަސްުތުކރާކަމާއި، މި ބެލުމުގެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  37 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ޓެްކސް ދައްކާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .4

އެނޫންވެސް މަޢުޫލމާތުތަކުގެ  ފަރާތުން މީރާއަށް ހުަށހަޅާ ެޓކްސް ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި

އޮޑިޓްތަކުގައާއި، ތަޙުޤީޤުތަކުގައާއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ކުރާ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން

 ޢަދަުދ މީރާއިން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ

ބަޔަކަށް މި  ޓެކްސޭޝަންއަށާއި، ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަްނ ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ 

 މިފަދައިންނެވެ." .ދިނުން  ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫ

މީރާިއން ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤޫނނުގެ  .5

ވަަތ ތަޙުޤީޤެއް ހިްނގުމަށްފަހު، ނު ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާިއ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

ބިނާޮކށް، އެ ފަރާތުން އެ މުއްަދތުގައި ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުެގ  އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތަތކުގެ މައްޗަށް

 13މިފަދައިންނެވެ. .."ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޢަދަދު މީރާއަށް

ރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ވަނަ ފިޤް 3ގގެ ރޫލިން TR-2015/A2މީރާއިން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  .6

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަާޅ  42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން، ެއ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުވާ 

ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި  މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައި ންގުން" ނެރުމާ ހަމައަށް "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެ

 " މިފަދައިންނެވެ..ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނުނގެ  .7

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ  ކާމެދުއޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް  )ތިރީސް( 30 ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ޙަވާލާދޭނީ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި  މީރާއަށް

" މިފަދައިންނެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ."އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންނެވެ

 ގެ ދަުށން  )ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  39ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަަމށް މި ާޤނޫނުގެ "ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ  އެޅުމުގައި މީރާއިންމީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ޢަދަދު ކަނޑަ 

                                                                                                                                                                             
ކޮްށ ންކަމުގައި ބަޔާންމަޤްސަދަކީ އެ ބުނެފައިވާ އަހަރުތަކުގައި ެއމީހެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާުފުކރު

 އެންގިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެންގުންތަކަށް ނިސްބަތްކުރާނީ "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން" މިގޮތަށެވެ.
އިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފަ 13

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.  21ޤާނޫނުގެ 
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އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ އެ ކަމަކާ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަން

 " މިފަދައިންނެވެ. .އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް

މީރާިއން ނިންމި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 35ބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ ޓެކްސް ނެގުމާ .8

 އެ ކަން، ކުރާނަމަ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު 42ނިންމުމަކާމެދު ޤާނޫނުގެ 

 30ކަށް އެންގި ތާރީޚުން ެފށިގެން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާީނ، އެ އިުއތިރާޒުކުރާ ނިންމުމެއް މީރާއިން އެ ފަރާތަ

އެ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް،   (MIRA903)"ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ))ތިރީސް

 " މިފަދައިންނެވެ..އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ " 38 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ .9

 މިފަދައިންނެވެ.  ".ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

އްކަމަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަ ޓެކްސް ނިޒާމަކީ ސެލްފް އެސެސްމެންޓް ނިޒާމެ ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، .10

ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން ީމރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކުރުާމއި ޓެކްސް 

ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ަމިތކޮށްފައިވާ 

ތަކާ އެއްގޮތަށް ޓެްކސް ހިސާބުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާިއ، ޤާނޫނާއި . ހަމައެއާއެކު، ޓެްކސް ޤާނޫނ14ުޒިންމާއެކެވެ

އެ ، 15ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ، މީރާގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްސަދުކަމަށްވާއިރު

 ރުމަށް ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނގެ ތިންވަނަ ބާބުެގ ދަށުްނ ީމރާއަށް ގިނަމަޤްސަދު ހާސިލުކު

ބާރުތަކެއް ލިބިީދފައިވެއެވެ. އެޮގތުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ހިސާބުކޮށް، ޓެކްސް ދަްއކައިފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  30ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު  20ނޫނުގެ އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ދަށުން

މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް އެއްބާރުުލންދިނުަމކީ ޓެކްސް މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. މީރާިއން ހިންގާ އޮޑިޓެއްގަިއ 

ދިނުީމ  އެއްބާރުލުންދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެންއޮންނައިރު، މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓަށް

ކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް އަވަސް، އަދި އޮމާން ދުވެއްޔެއްގައި ޓެ

                                                           
ދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކުރުން" އަދި އެ ޢަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ  26ކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެ 14

  އިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުން" މިފަދައިންނެވެ.މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވަނީ "ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަނީ "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަަކކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ  3ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  15

" .އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން އްކަންޖެހޭ ޓެކްސް، ފީ ނުވަތަޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމާއި ދަ
  މިފަދައިންނެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  39 64 ގެ   ސަފުހާ    
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ވާސިލުވުމަށް އޮތް މަގެވެ. މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

ހިންގާ އޮޑިޓްތަކަކަށްވާީތ، އޮޑިޓްކުރެވޭ  16މްޕަލް ބޭސިސްއަށްބަލާކަން އެނގެންޮއންނައިރު، އެ އޮޑިޓްތަކަކީ ސާ

މުއްދަތުގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްަތކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، މީރާއިން ފާހަގަކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޓެކްސް 

، މީރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެއްގޮތަށްކަން މީރާއިން ބަލާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން އެންގުމެއް  31ހިންގާ އޮޑިޓެއްގައި، ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ެއ  ނުަވތަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް މީރާއިން ލިޔުމުން އެދިފައިވާނަމަ،ލިބިއްޖެނަމަ، 

 އްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދަ

މާއްދާގެ ދަށުން )ުނވަތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .11

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން( ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރުތން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްަކންެޖހޭ އަދަދެއް  21ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާެގ  30ނުވަަތ ނެތްކަމަްށ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ އޮތްކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން( ެފށި އޮޑިޓް،  20ދަށުން )ނުަވތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

ން ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތުގެ ހިޔާުލ ނިމުމަކަށް އައީކަމަށް ބަލަންޖެެހއެވެ. އެ ނިންމުމަްށ ވާސިލުވުމުގެ ކުރި

(comment) ޭހޯދުަމށްޓަކައި ީމރާގެ ނިންމުން އެކުލެވdraft audit report  އެއް ޓެކްސް ދަްއކާ ފަރާތަްށ

އަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ މަރުޙަލާއެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް،  draft audit reportފޮނުވާކަން އެނގެއެވެ. އެ 

ހިޔާލު ުހށަހަޅާ، އަދި އެ  (audit observations)އިާވ ކަންތައްތަކާމެދު މީރާގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކޮށްފަ

ނިންމުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ުމރާޖައާކުރުމަށްޓަކައި، ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއެވެ. އެ 

ކުުރމަކީ، މީރާ އަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމާއެކު، އެއާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލު draft audit reportފުރުސަތުގައި 

ޓެކްސް ، އާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކަމެއްނޫންަކން އެނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

ޔަތްކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި ފާަހގަކޮށްފައިވާ ދައްކާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާ ިލޔެކިޔުމަކަށް ރިއާ

 އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.  ކަންތައްތަކަށް ބަަދލުގެނައުމުގެ ިއޙްތިމާލު

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަށް  30މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .12

ވަނަ މާއްދާގައިވެއެވެ. އަދި އެ  42އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާ ާއއި ޓެކްސް  42ގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގަިއ ޓެކްސް ނެ

                                                           
ކަށް ( ގައި ވަނީ "އޮޑިޓްކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތ2ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 17-1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  16

 ދައިންނެވެ.ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވައިލެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން އޮޑިޓް ނިންމިދާނެއެވެ." މިފަ
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ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.  35ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އިއުތިރާޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  35ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

MIRA903  ާފޯމާއެކު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްަފއި އޮންނަންޖެހެއެވެ. އެއީ، ޓެކްސް ދައްކ

ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަުބތަކާއި، އެ ފަރާތުގެ ނަޒަރުަގއި އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ އަދަދަކީ 

ަހއި އ  ައަދުދ ިހާސުބޮކްށަފިއާވޮގުތގ  ަތުފީސާލިއ، އ  ފުޯމަގިއ ، ކޮބައިކަމާއި ްނމ   ަކނަޑައަޅިއަފިއވާ އ 

'އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ފޯމުގައި 

' މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޝަރުތުތަކަކީ ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާށެވެ.

ކާ ފަރާތުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ހިމަނައިފައިވާ ޝަރުތުތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ، ޓެކްސް ދައް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ  38ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ 

  ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީއެވެ. ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ

މައްސަލައިގައި  17ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ އަޙްމަދު ނާޝިުދ ވ. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ .13

 onus)ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ  ތިންވަނަ ކަމަކީ،"

probandi) ުާވކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި، މި މާނާގަިއ ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަކީ އުފުލުމަީކ ދަޢ

ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުާލ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ 

ހެންކަމުްނ ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަކީ އެ ފަރާުތގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، އެ 

ޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   (plea)ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު"

.". މީގެ އިތުރުން، އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ

މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންގެ  ރުވަނަ ކަމަކީ،ހަތަ ހަވާލާދީފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި "

ދައުރަކީ އިޖާބީ ދައުރެއްކަމާއި، މިގޮތުން ޘާބިތުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަބަދަށްވެސް ޚަޞްމުންނަށް ލިބިެގންވާކަމާއި، 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ  ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައްޚަޞްމުންގެ އަތުގައިވާ 

ހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ފަހިޮކށް ދޭންވާނެަކމާއި، އަދި ހަމަ އެމޭރުމުން އެއް ޚަޞްމު ހުށަ

ހުށަހަޅާ ހެކި ނުަވތަ ދަީލލު ނަޤުޟުކޮްށ އިދިކޮޅު ޘާބިތުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަނެްއ ޚަޞްމަްށ 

 ލިބިގެންވާކަމާއި،..." މިފަދައިްނެނވެ.

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/02-2010/SCގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2011ޖުލައި  06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  17

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  41 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

ނަ ާޤނޫނީ ފުަރތަމަ މަރުޙަލާއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުެގ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަްށ އޮން .14

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާއެވެ. އަދި އެ މަރުޙަލާގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  42

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުްނ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަުކން އުފުލަންޖެޭހ ބޮޑު ބުރައެއްވާކަމީ  38

ވަނަ ފިޤްރާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ  3ރޫލިންގެގ  A2ބަސްވެވޭނެކަމެއްނޫނެވެ. ހަމަެއއާއެކު، މީރާގެ ދެ

ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް ބާރުިދނުމުގެ ގޮތުްނ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުާވ 

މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރުމާ ހަމަައށް "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން" ނެ

ވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަމަށްހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެ 

ކަންކަމަކީ، ތުނޑުްނތުނޑަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭެނ ނުކުތާތަކެއްކަުމގައި ނުވިނަމަވެސް، ޝަރީަޢަތށް ހުށަހެޭޅ 

އްސަލަތައް ޘާބިތުކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުން މުހިންމެެވ. މީރާއަކީ މަ

ވަނަ  42ޝަރުޢީ ކޯޓެއް، އަދި ޓްރައިބިއުނަލެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ތަކަށް ާވސިލުވުމަށް އޮންނަ ފުރަތަމަ ަހރުފަތެވެ. ެއ މާއްދާގައިވާ އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާއަކީ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ

ވަނަ މާއްދާގައި  38ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ،މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކޮށްފިނަމަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޒިންމާއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަރީއަވެވޭނެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، 

ކުރުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހެނީ ޓެކްސް  ޒު މަރުޙަލާގައި މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޘާބިތުއިއުތިރާ

ރޫލިންގ ތަޠުބީޤުކުރަންާވނީ އެ ޒިންމާ   A2ދައްކާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނަހިނުދ، މީރާގެ

 އަދާކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

 A2( މައްސަލައިގައި މީރާގެ ނަންބަރު 2021މީރާ ) މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިަފއިވާ އުރީދޫ ވ. .15

ރޫލިންގ ތަޠުީބޤުކޮށްފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮުތން ނިންމުމެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި 

ރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގެ މީ ކަންހިނގައިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު 

ގެ ގޮތުގައި މީރާއިން  ގައި "އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސް" 2ސްޗަރ ގެ އެނެކް 6ސެކްޝަން 

މީރާއިން ބުނެފައިވާ ޮގތުގައި "އަންައއިޑެންޓިފައިޑް އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ތަުފސީލުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  1820މޭ  13ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަށް ބާރުދޭ ވިޔަފާރީގެ  އެކްސްޕެންސަސް"

އެހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން. ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ

ގައިވާ  4.2ގެ ފަިއންޑިންގ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން މާއި، އެނެކްސްޗަރތައް މުރާޖައާކޮށްފައިވާކަ
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 (disallow)ކުރެވެްނނެތް ހަރަުދތައް އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް  (verify) ގޮތުން މީރާއަށް ކަށަވަރު

އެނގެއެވެ. މިކަން ހިނގައިފައިވަީނ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނެރުމުގެ  ނިންމައިފައިވާކަން

ގެ  ައންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސް"ކުރިންކަމުގައިވާއިރު، އެ އޮޑިޓުގައި ހިލާފު އުފެދިފައިވާ "

އެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކުްނ ، ދީފައިވާކަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިޔެކިޔުންތައް 

އެވެ. އެ ފުރުސަތު ލިބިފަިއއޮތް މުހުލަތުގައި އެ ލިޔެކިޔުންަތއް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ސާބިުތވެފައިވާތީ، އެނގެ

ރިއާޔަތް ނުކުރުމަކީ މީރާއިން އިވާ ިލޔެކިޔުންތަކަށް ހުށަހަޅައިފަ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިންއިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި 

 ނިންމަިއފައިވެއެވެ. ވަނަ ފިޤްރާއާ އެއްގޮަތށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް 3ރޫިލންގގެ  TR-2015/A2ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން މީރާގެ  39މީރާގެ އޮޑިޓެއް ފުރިހަމަކޮށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

ރުމުގެ ކުރިން، ެއ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން އެދިއްެޖ ނިންމުން ނެ

އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޓެކްސް  ،ހާލަތެއްގައި، ހިނގަމުްނދާ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި

 A2އަދާނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ، މީރާގެ  ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ

 ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 14ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރުަމށްފަހު، ކަމަކީ،  ފަސްވަނަ .16

އެއް  BPT draft audit reportގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  2019އެޕްރީލް 

މެއިލްގައި ައންނަނިިވ -. މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ފޮނުވައިފައިވާ އ18ީއިފައިވާކަން އެނގެއެވެ ފޮނުވަ

 ގޮތަށް އިރުޝާދުދީފައިވެއެވެ.

Please find the attached Draft BPT audit report for your comments. You 

are requested to send your comments 21 April 2019… 

އަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިްނ  BPT Draft Audit Reportވެބަޔާންވެދިޔަ އިސް .17

އިތުރުކޮށްދިނުމުންވެސް އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދާމެދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

އުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ތައުނުކޮށްފައިނުވާކަމަްށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ސުވާލަީކ، މީރާއިން އިސްތި

ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،އަށް ކޮމެްނޓްކޮށްފައިނުވާނަަމ، އެއBPT Draft Audit Reportީ ފޮނުވައިފައިވާ 

                                                           
ފައިވާ މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް ގައި ހުށަހަޅާ 2021 ސެޕްޓެންބަރު 23ނަލަށް ޓްރައިބިއު  18

 ކޮމިއުނިކޭޝަންތަކުން 

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  43 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

A2  އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަަކްށ

 ؟ސަތު ގެއްލެންވި ސަބަބައްހެއްޔެވެބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަްށ އޮތް ފުރު

  (2021އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ ނުުކތާތަކާއި، މި ޓްރައިބިއުަނލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ ވ. މީރާ ) .18

، މައްސަލައިގައި އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސްގެ ނުކުތާއާބެހޭގޮުތން ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަންކަމާއި

ދު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ ޤަޟިއްޔާގެ ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ އަޙްމަދު ނާޝި ޕްރީމްހަވާލާދީފައިވާ ސު

 Draftޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯުޓްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުާތތަކުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން 

Audit Report BPT  ެވަނަ މާއްާދ  42އަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައިނުވުީމ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގ

ތަކަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބު 35އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ބާރުދިނުމަށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުްނތައް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ހައްުޤން މަހުރޫމްވާންވި ސަބަބެއްކަމަްށ އަހުރެން 

މި މައްސަލައިގަިއ މީރާއިން އްސަލަާއ ހިލާފަްށ، މަ (2021)ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، އުރީދޫ ވ. މީރާ 

 އީމެއިލްގައި ގައި ފޮނުވައިފައިވާ 2019 އެޕްރީލް 25އާއި  ،2019 އެޕްރީލް 14އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

އަދި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުާރ  މެއް ފޮނުވުމަށް އަންގައިފައިވާކަމަށް އެނގޭކަށްނެތެވެ.އެއްވެސް ލިޔެކިޔު 

: ޓެކްސް ޕެޔަރ 5އި ފޮނުވައިފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން ގަ 2019އެޕްރީލް  29 ފަރާތަށް

ކޮމެންޓްސްގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ހިންގައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުްނ 

 . 19ލިބިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުެނފަިއވެއެވެ

ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ، ޤާޫނނު ދަންަނ  (comment)ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ހިޔާލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހަމައެއާއެކު، .19

މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައިނުވާނަަމ، އެހާަތނަށް މީރާގެ 

ދާގެ ދަށުން މީރާއިން ވަނަ މާއް 39އޮޑިޓުން ހޯދިހޯދުންތަކަށް ިބނާޮކށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މީރާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަހު، ޓެކްސް 

ވަަނ  42ދައްކާ ފަރާތުން މީރާގެ ނިންުމމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު  35ގަވާއިދުގެ މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ލިބިދީފައިވެއެވެ. މިއީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް ޮއންނަ ޤާނޫނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއެވެ. ޓެކްސް 

                                                           
ރިޕޯޓުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް  028LBD/BPT/2019/-ARގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2019 އެޕްރީލް 29ފަރާަތށް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ  19

 we appreciate the courtesy and cooperation extended to us": ޓެކްސް ޕެޔަރ ކޮމެންޓްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 5ސެކްޝަން 
during this audit and would like to acknowledge the fact that the audit findings and recommendations were 

discussed with the taxpayer.ެމިފަދައިންނެވ "  

mailto:info@tat.gov.mv
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ގެ އޮޑިޓް ނިންމުްނ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި، މީރާ 38ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނުދ، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކޮްށފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުަމކީ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު، އޭގެ އެންމެ 

ބަލަންޖެހެއެވެ. ބެލެމުންާދ މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުާރ  ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުން ކަމުގައި

އިން ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށް ުބެނފައިވާއިރު، ޅިގެން އެންމެާހ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް މީރާފަރާތުގެ އޮޑިޓާ ގު

ސިލުވުަމްށ މީރާއިން މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުްނ ދީފައިވާކަމަށް އެނގެންޮއތަތީ، މީރާގެ ނިންމުމަށް ވާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ، ބޭނުންވި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން

ސަބަބުތަކަށް ބާރުދިނުމަށް ހުަށަހޅައިފައިވާ  ކަމުގެ އެންގުމުގައި އިއުތިރާޒުކުރާހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާ

ގެ އޮޑިޓް ހިނގަމުންދިޔައިރު އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް ހުށަހަޅުމަށް އަންގައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ، މީރާ

ވަނަ ފިޤްރާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ  3ރޫލިންގގެ  A2ންތަކަކީ ޔުލިޔެކިޔުންތަކަކަށް ނުވާނަމަ، އެަފދަ ލިޔެކި

  ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ.

ވަނަ  33)ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-25/2012މީގެ އިތުރުން، ގަވާއިދު ނަންަބރު  .20

މީރާއަށް ކުރިން ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުމެއް  ންމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަާރތު

ރާޒު ނުކުރާނަމަ . ނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް، ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އިއުތިއަޑުއެހުމަކަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ

، ގައިއެ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ." އެ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޓްރައިބިުއނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ މައްސަލަތަކު

ޑުއެހުމެއްގައި ހުށަހެޅޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް މަްހދޫދުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މައްސަލައިގެ އަ

ހުށަހެޅުން މަނާވާނީ މީރާއަށް ކުރިން ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ. އަޑުއެހުމެއްގައި ލިޔެކިޔުމެއް 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަާޅ ފޯމާއެކު  ،ގައި ަކންހިނގައިފައިވާ ގޮަތށް ަބލާއިރުހިނގަމުންދާ މައްސަލައި

 ލާގައި މި މައްސަލަޙައަކީ، އިއުތިރާޒު މަރު 7އަދި  6 ،4ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް 

ން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒާއެކު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބަީނ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑު

ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  ފައިވާއެއްކަރުދާސްކޮށް

މާއި، އެ ިލޔެކިޔުންތައް ހުމެއްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނޫންކަމައްސަލައިގެ އަޑުއެ

ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާުފކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ތަަރހައަށް ފެޭތ  33ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރިއިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވެ.ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެ

 ދެނެގަތުމާބެހޭގޮތުން  (residency)ވަޒަންވެރިކަން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއ  46ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ކަމަކީ، ވަނަ ހަ  .21

 ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދާފަިއވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ެއ ކުންފުނިބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "

 މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް  ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު  ކޮބަިއކަން ނިންމާނީ އެ ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަކީ

ކޮންތަނެްއކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެްތނަމަ، އެ ކުންފުނި  . އެ ތަނަކީ،ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ

" .ސްޓަރީކުރެވުނު ތަނެވެބަލާނީ، އެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނުވަތަ ރަޖި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަންކަމަށް

މިފަދައިންނެވެ. މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބަނީ ހޯލްިޑންގްސް  )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަކީ ބްރިޓިޝް 

ކުްނފުންޏެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކީ   (incorporate)ވާރޖިން އައިލަންޑްސްގައި އުފައްދައިވާ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތެކެވެ. -ރީ ދަށުން  20ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ަތރަހައިގައި  46ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅައިފައިވާ ގާއިމުކުރަންޖެހޭނީ އެ މާއްދާގައި ކަ  (residency)ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒަންވެިރކަން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭްނ ބޭރުގައި  46އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެެވ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

އުފައްދައިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒަންވެރިކަން ގާއިމުކުރަންޖެހޭނީ އެ ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު 

ދާތަނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންަކްނ އެނގެއެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނަގމުން

މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަުމންދާ ތަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެްތނަމަ، ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް އެ ކުްނފުންޏެއްގެ 

ވަތަ ނު (incorporate)ވަޒަންވެރިކަން އޮންނަ ގައުަމކަށްވާނީ އެކުންފުންޏެއް އުަފއްދައިފައިވާ 

 ރީކޮށްފައިވާ ތަނަށެވެ.ރަޖިސްޓް

ކުންފުނި  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ  46ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ  ހަތްވަނަ ކަމަކީ، .22

TR-ދެނެގަތުމަށް، މީރާގެ ނަންބަރު  ހިނގަމުންދާ ތަން  މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު 

2015/B48 ްގއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ޓެކްސް ރޫލިނ

 ގޮތަށެވެ.

                                                           
  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  20

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  46 64 ގެ   ސަފުހާ    
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ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބޭނުމަށް، ކުންުފންޏެއް ހިންގުމުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  16ޤާނޫނުގެ "

 މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ، އެ ުކްނފުންޏެއްގެ އެންމެމައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް 

ލް ހިނގަމުންދާ ތަން ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯ ތަނެވެ.  ކަނޑައަޅާ

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކުންފުންޏެއް  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ހަމައެކަނި ކަންތައްތަކެއް  ރޯލް މަސައްކަތާއި ކޮންޓް  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު 

 .ނޫނެވެ 

 .ހ( އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންުމގޮތެއްގައި ބާއްވާ ތަން)

މު ށ( ކުްނފުނީގެ އާންުމ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާުބތަކާއި މުހިންމު އެްއބަސްވުންތަާކއި މުހިން)

 .ނިންމުންތައް ފަދަ ކަންަކްނ ނިންމާ ތަން މާލީ

 މަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކުންފުނީގެ  ޕަރފޯ މަންސް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮްށ،ނ( ކުްނފުނީގެ ޕަރފޯ)

 ."އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަން

ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ، ންގގައިވާގޮތުންހަވާލާދީފައިވާ މީރާގެ ރޫލި ކަމަކީ، އަށްވަނަ  .23

)ތިނެއް( ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ރޫލިންގގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ  3ދެނެގަތުމަށް  ލްކޮންޓްރޯ 

އެނގެއެވެ.  )ތިނެއް( ކަންތައްތައް ފިޔަވާ އެހެންކަންަތއްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަން 3ފަދައިން، އެ 

އެހެންކަމުން، އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ އިތުރުން ރިއާޔަތްކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ 

 ކޮބައިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

 & Bywater Investments Limitedހައިކޯޓު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބަލައިފައިވާ ނުވަވަނަ ކަމަކީ،  .24

ORS and Commissioner of Taxation  ިއަދHua Wang Bank Berhad and 

Commissioner of Taxation  ެމައްސަލަތަކުގައި ކުންފުްނޏެއްގcentral management and 

control ެއޮސްޓްރޭލިއާގެ 21ދެނެގަތުމަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ައލިއަޅުވައިލައިފައިވެއެވ .

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އަންނަިނވި 

                                                           
21

 Residencyގައި ކުންފުންޏެއްގެ ' 1936މް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އެކްޓް ސްޓްރޭލިއާގެ 'އިންކަހަވާލާދީފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައި އޮ 
status ުވަނަ މާއްދާ  6' ގެ 1936މް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އެކްޓް ސްޓްރޭލިއާގެ 'އިންކައޮ  ން ފައިސަލާކޮށްފައިވެއެވެ.ދެނެގަތުމާބެހޭގޮތ

(Interpretation)  ިގައResident  ެމާނަކޮށްފައިވާއިުރ، ކުންފުންޏެއްގResidency  ކަނޑައެޅުމަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ެއ
 a company which is incorporated in Australia, or ގެ )ބ( ގައި ވަނީ " Resident or Resident of Australiaމާއްދާގައި 

which, not being incorporated in Australia, carries on business in Australia, and has either its central 
management and control in Australia, or its voting power controlled by shareholders who are residents of 
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“…. a company's central management and control is located at the place 

where the company's operations are controlled and directed and the question of 

where a company's operations are controlled and directed is invariably a 

question of fact to be determined, not according to the construction of the 

company's constitution, but upon a scrutiny of the course of business and 

trading.... (and) a company has its central management and control where the 

central management and control of the company actually abides, that being a 

question of fact and degree to be determined according to the facts and 

circumstances of each case22.” 

 

 ންގުމުގެ މައިގަނޑު ހިކުންފުންޏެއްގެ ހަވާލާދީފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައިވާގޮތުން،  .25

 place of central management and control)( ހިނގަމުންދާ ތަން  އްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް މަސަ 

ދެނެގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ އޮޕަރޭޝަންސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ، އަދި ކުންފުނީގެ މިސްރާބު 

(Controlled and Directed)  ްކަނޑައެޅުމާބެހޭ ާވޤިއާތަަކށ(facts and circumstances) 

ތްކުރަންޖެހޭކަމަށްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުންުފންޏެއް ހިްނގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ރިއާޔަ

 ހިނގަމުންދާ ަތން ދެނެަގތުމަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވާޤިއާތަކުގެ ެތރެއިން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަާމބެހޭގޮތުން 

 ރުން މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވެ.ދައްކައިފައިވާ އަންނަނިވި ވާހަކަަތކަށް ރިއާޔަތްކު

The question of where "central management and control" is located is answered by ascertaining 

"where the real business of the company is carried on, not in the sense of where it trades but in 

the sense of from where its operations are controlled and directed. It is the place of the 

personal control over and not of the physical operations of the business which counts"23 

 

އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައިގައިވާގޮތުން، ކުންފުންޏެއްެގ ހިންގުމުެގ  .26

ސައްކަތާއި ކޮންްޓރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ަކނޑައެޅުމުގައި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާިރކުރާ ތަނާއި މައިގަނޑު މަ

ކަންތައްތަކާބެހޭ ވާޤިއާތަަކށް ބެލުމުެގ  ތަނަށް ައދި އެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންސް ހިނގަމުންދާ
                                                                                                                                                                             

Australia.ީ( 1، )" މިފަދައިންނެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެ ކުންފުނި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓެކްސް ރެސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނ
ޖްމަންޓް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އޮސްޓްރޭލިއާގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ސެންޓްަރލް މެނޭ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވިޔަފާރިުކރަމުންދާ ފަރާތަަކށްވުމުގެ އިތުރުން، އެ

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ވޯޓިންގ ޕަވަރ އޮންނަ ހިއްސާދާރުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓެކްސް  އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާަތކަށްވުމުގެ އިތުރުން، (2)
 ރެސިޑެންޓުންނަށްވާނަމައެވެ.

ނަންބަރު  Bywater Investments Limited & ORS and Commissioner of Taxationހައިކޯޓު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބަލައިފައިާވ  22
S134/2016  ިމައްސަލަ އާއ Hua Wang Bank Berhad and Commissioner of Taxation މައްސަލައިގެ  135/2016ނަންބަރު ށ

 ވަނަ ފިޤްރާ 40
23

 ވަނަ ފިޤްރާ 116)އބމ( ގެ އިވާ މަސްދަރު އިސްވެބަޔާންކޮށްފަ 
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 where) ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅުމާބެހޭކޮންޓްރޯލްކުރާ އަދި ހިންގުމުގެ މުހިންމު  ބަދަލުގައި، އެ ވިޔަފާރި

it’s operations are controlled and directed)  .ެވާޤިާއތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަން އެނގެއެވ 

ވަނަ  46ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި،ވަނަކަމަކީ، ދިހަ  .27

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު  B48މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ 

މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އަންނަނިިވ 

 ވާހަކަތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހަޅައިަފއިވެއެވެ.

i. ާއަދި؛ 24އިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައިކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤ 

ii.  ކުންފުނީގެ އެންމެހާ އެއްބަސްުވންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  183ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާތުން އަހަރަކު 

 އަދި؛ 25ކަމަށްވެފައި

iii. ިއަދި؛ 26ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވންތަްއ ބާއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައ 

iv.  ުކުންފުނީގެ ޢާއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިރެކްޝަންތަކާއި، މައިގަނޑ

އެއްބަސްވުންތަކާއި، މުހިއްމު މާލީ ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލްގެ ނިންމުްނތައް ނިންމަީނ 

 ؛ 27އި ޤާއިމްވެތިބޭ ކުްނފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ގައިވާ ގޮތުން ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުުމގެ މައިގަނޑު  B48މީރާގެ ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،އެގާރަވަނަކަމަކީ .28

އެ  ،މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް

                                                           
ވަނަ މާލީ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮްށފައިވާ އިންޑިޕެންޑަންޓް އޮޑިޓަރސް ރިޕޯޓުގެ  2015އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުގެ އޮޑިޓަރުން ކަމަށްވާ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން  24

އިން  1ވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިއުތިރާޒާ އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ ލާގައި ހުށަހަޅައިފައިވެއެޙަބައެއް ސަފުޙާތައް ނަކަލުކޮށް އިުއތިރާޒު މަރު
އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުްނ  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާަތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިުކރަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެނެކްސްޗަރ 

 .ނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަން ގަނޑު ހަރަކާތް ހިއިހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މަ
ރިވެފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމަށްވާ މރ. ސޯނަޝަހް ޝިވްޑަސާނީ އަކީ ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެ 25

ަފރާަތކީ ކޯަޕރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް ކާޑެއް އޮންނަ ފަރާތެްއކަން އެނގެން އެ  2އިއުތިރާޒާ އެއްޮކށް ހުށަހަަޅއިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ ފަރާތެްއކަމާއި، 
 އޮންނަކަން.

ކަމާއި، އިއުތިރާޒާ އިން ފެށިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ބާއްވާ އެންމެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1991 26
ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ  2014ސެޕްޓެންބަރު  14އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުގެ ބޯޑުން  5ފައިވާ އެނެކްސްޗަރ އެއްކޮށް ހުށަހަޅައި

 ބޯޑު ރިސޮލޫޝަނެއް
އިން ،  3ޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ އިއުތިރާޒާ އެއްކޮށް ހުށަހައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން އެ ފަރާތުގެ ވިލާތައް ވިއްކައިފައިވާކަާމއި،  27

، އެ ފަދަ މައްސަލައެއް އެ މުޢާމަލާތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިޮކށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައިކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުްނތަކުގެ ދަށުން ޚުޞޫާމތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ
ގައި  4އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ . މީގެ އިތުރުން، އިއުތިރާޒާ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން 

ޖުމުލަ އެސެޓްތަކުގެ ެތރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ސަުފހާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުގެ 2015އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުގެ 
ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެސެޓްކަމުގައިވާ ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުގެ ހެޑް   ސައްތަ()ފަންސާސް ހަތަރެއް އިން 54%ގާތްގަނޑަކަށް 

 ކަން އެނގެން އޮންނަކަން. ލީސް ރަހުނުކޮށްގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުން

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  49 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ދައްކައިފައިވާ ވާހަަކތަކުންނާއި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީިހނދުރޫލިންގ

 ބަަލންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން: (fulfil)ހުށަހަޅައިފައިވާ ހެކިތަކުން އެކަްނކަން ފުރިހަމަވޭތޯ 

i.   ެވަނަ ފިޤްރާގެ  27މި ރައުޔުގi ިރާތުެގ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަަދއިން، . ގައ

ބުނެފައިވެއެވެ.  ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް

އަދި އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތް ހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމާއި، އެ ފަރާތުން 

ގުންކަމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ހިންގާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކީ ބ.ކުންފުނަދޫގައިވާ ރިސޯޓު ހިން 

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މުޅި އާމްދަނީ ހޯދައިފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ 

ގައި  B48ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާމެދު ވިސްނާލާއިރު، މިއީ، ހަވާލާދީފައިވާ ރޫލިންގ 

ވިޔަފާރީގެ ދުވަހުން ނޫނެވެ. މިއީ   ފެތޭ ވާޤިއާތަކެއްބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް 

ދުވަހަށް ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންސް އޮންނަ ތަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ވާޤިއާތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި 

ކުންފުންޏެއްގެ ވާޤިއާތުތަކަކީ، އިސްވެބަޔާންކޮްށފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި 

 މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަުމންދާ ތަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު

 އިސްކަންދޭންޖެހޭފަދަ މުހިންމު ާވޤިއާތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިާދެނ ވާޤިއާތުތަކެއް ނޫނެވެ. 

ii.  ެވަނަ ފިޤްރާގެ  27މި ރައުޔުގii.  ިކުންފުނީގެ އެންމެާހ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ގައ

އި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާުތން އެއްބަސްވުންތަކުގަ

 ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް 183އަހަރަކު 

 .Mr، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ

Sonashah Shivdasani ީކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެްކޓަރކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ކުންފުނީެގ  އަކ

އޮޕަރޭޝަންސްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް، އަދި ކުންުފނީގެ އޮަވރޯލް ޕަރފޯމަންސް ބަލަހައްާޓ 

ސްޓްރެޓިޖިކް ރެކަމެންޑޭޝަންސް ދޭ ފަރާތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެެއވެ. 

 ކުރާ،ކޮންޓްރޯލް ހިންގުންޏެއްގެ މެނެޖިންގ ޑިރެްކޓަރެއްގެ ދައުރަކީ، އެ ކުންފުްނޏެއްގެ ކުންފުން

މުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އަދި ކުންުފނީެގ އަދި ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅު

ން ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓިޖިކް ލަފާ ދޭ ފަރާތެއްކަ

mailto:info@tat.gov.mv
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. އެގޮތުން، މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ދިރިއުޅޭ، އަދި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަމުންާދ 28އެނގެއެވެ

 ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ތަނަކީ ކުންފުންޏެއްގެ 

މުގެ މައިގަނޑު ހިންގުދެނެގަތުމަށް މުހިންމު ވާޤިއާއެެކވެ. އެހެނަސް، އެކަމަށް އެކަނި ބިނާކޮށް 

 ނިންޭމނެކަމަށް އަހުެރން ނުދެކެމެވެ. މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން

iii.  ެވަނަ ފިޤްރާގެ 27މި ރައުޔުގ iii.  ިކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  ގައ

ފައިވެއެވެ. މި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްަވނީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ކަމަށް

ވާހަކަތަކުގެ ބުރަދަން ވަޒަންކުރުމުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސާމްޕަލް ބޯޑު 

ވަނަ ސަފުހާގައި،  1ރެޒޮލިއުޝަނަށް ބަލައިލަންޖެހެެއވެ. އެގޮތުން، ބޯޑު ރެޒޮލިއުޝަނުގެ 

ޑު ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެަކން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ުކންފުނީގެ ވިޔަފާރި ިހންގާ ަމއިގަނ

)ފަސް(  5އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި އެނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްކަން،ން ޮއންނަހިނުދ، އެ ފަރާްތތަކަކީ މެންބަރުން ިތބިކަން އެނގެ 

ކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަްނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަ

 ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް އިތުރު ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅައިފައެްއނުވެއެވެ. 

iv.  ެވަނަ ފިޤްރާގެ  27މި ރައުޔުގiv ،ްކުންފުނީގެ ޢާްއމު . ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިނ

 އެއްބަސްވުންތަކާއި، މުހިއްމު މާީލ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިރެކްޝަންތަކާއި، މައިގަނޑު

ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލްެގ ނިންމުންތައް ނިންަމނީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ކުންފުީނގެ 

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން

ގައި  2014ސެޕްޓެންބަރު  14އްކެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ، ހެ)ދޭއް(  2ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު 

)ހަތަރެއް(  4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މާލީ 

ދެވަނައީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިލާތައް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ވިއްކުމަށް  .29ނިންމުމެކެވެ 

ފުރަތަމަ ހެކީގައިވާ މާލީ ނިންމުްނތަކަކީ ކުންުފީނގެ  ޙާއެކެވެ.ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ސަފު

                                                           
28

 Director-Managing-the-of-role-the-is-https://www.iod.com/news/news/articles/What  
ނިންމުން  4ގައި ބީ.އެޗް.އެލްއިން ބޭއްވި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމައިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި މާލީ  2014ސެޕްޓެންބަރު  14 29

 Net Banking Facility with MCB .3އާއި  To Approve MVR 1.50 Million Credit Facilty .2  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއީ
Male  ި4އާއ. To Open Bank Account with the Mauritius Commercial Bank Ltd. Male’ Maldives  ި5އާއ. To 

Approve Audited Financials of the Company for the Year ended 30 June 2014 
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ބޯޑުން ނިންމައިފައިވާ ިނންމުްނތަކެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިންމައިފައިވާ 

ނިންމުންތަކެއްކަން ެއނގޭކަށް ެނތެވެ. އަދި އެ ނިންމުންތަކަކީ ަޢމަލީ ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނގަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ޭބނުަމށް ތަންފީޒުކުރާނެ ނިންމުްނަތކެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި އެ ހި

ނިންމުންތައް ތަްނފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވާކަމުގައިވިޔަސް، އެއީ 

ކަނޑައެޅުމަްށ  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަންކުންފުންޏެއްގެ 

 ރިއާޔަތްކުރެވޭނެ ވާޤިއާތުތަކެއް ނޫނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި މީރާގެ  46 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ކަމަކީ، ވަނަ ބާރަ  .29

ވަަނ ފިޤްރާގައި ހަވާލާދީފައިވާ އޮްސޓްރޭލިއާގެ  24އާއި، މި ރައުޔުގެ  B48ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނބަރު 

ގެ މައްސަލައިގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފައިވާ ހައިކޯޓު

ރޫލިންގަގއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް  B48ވާޤިއާތަކާއި، އެކަމަށް ބާރުދޭހެކިތަކުން، 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަކީ ބެެލވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެނީ، އެ ރޫލިންގގައި (fulfil)ފުރިހަމަވާކަމަށް 

 ތަން ޮކންޓްރޯލްކުރާ އަދި ިހންގުމުގެ މުހިންމު ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅާ އެ ވިޔަފާރިކުންފުންޏެއްގެ 

(where it’s operations are controlled and directed)  ެދނެގަތުމަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެޭހ

ޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، އިްސތިއުނާފުކުރާ ވަނަ ފި 28ކަންތައްތަކަށްވާއިރު، މި ރައުޔުގެ 

ހިނގަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިންގުމުގެ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑްގެ 

ޔާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ބެލެޭވކަށް ނެތެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައް  ތަނަކީ

ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގަިއ ހުށަހަޅައިފައިވާ ގިނަ ހެއްކަީކ އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިނަގމުންދާތަްނ 

ަވނަ މާއްދާގެ  46ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެިކތަކެވެ. އެހެަނސް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މައިގަނޑު ހިންގުމުެގ އިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގަ  B48)ބ( އާއި މީރާެގ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނބަރު 

 ދެނެގަތުމަށް ެއފަދަ ވާޤިއާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ހިނގަމުންދާ ތަންމަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް 

 އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 
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 ހެޑް އޮފީސް ހަރަދާބެހޭގޮތުން 

 ދާގެ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ހަރަދުތަކާބެހޭގޮތުން ވަނަ މާއް  25ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހިންގައިފައިވާ މުޢާމަާލތްތަކަކީ  30އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާްތތަކާއެކު ކަމަކީ، ވަނަ ތޭރަ  .30

ވަނަ މާްއދާގެ ތަރަހައަށް ެފތޭ މުޢާމަާލތްަތކެއްކަމަށް  25ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތަށް ހެޑް އޮީފސް ހަރަދު  29 ގަބޫލުކުރެވޭތީ، ެއ ގަވާއިދުގެ މީރާއަށް

 އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  25ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .31

ނަ ނަްނބަރުގެ ބޭނުމަްށ، "ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު" ތަކުެގ ވަ( 3ގެ )ރ( ގެ )ވަަނ މާއްދާ 10ޤާނޫނުގެ "

ޮކންސަލްޓަްނޓުންނަްށ ކުރާ ޚަރަދާއި، ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ޑޭާޓ  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފިުކރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް  ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި،

އެފަދަ ޚަރަދެްއ، ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުްނ  ރާ ޚަރަދާއި، ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، އަދިކު

ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ

 " މިފަދައިންނެވެ. .ޚަރަދުތަކެވެ

މިކަމަށް ބީ.ޕީ.ީޓ  ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއްކަމާއި،ޚަރަދަކީ" އެ އޮފީހުން  ހެޑް އޮފީހުގެ" ވަނަ ކަމަކީ،ސާދަ  .32

ދެ މާއްދާގަިއވެސް ހެޑް އެ  ދޭކަމާއިވަަނ މާއްދާއިންވެސް ބާރު 28ވަނަ މާއްދާިއްނނާއި  27 ގަވާއިދުގެ

ހެޑް އޮފީހުން  ޔަތްކޮށްފައިވަނީއާރަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުންތަކުގައިވެސް ރިހައޮފީހުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބެނފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޚުޞޫމާތު  ކަމަްށ ރަދުތަކަށްހަކޮށްފައިވާ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  25އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ގަވާއިދުގެ 

މެނޭޖްމަންްޓ އާިއ ސޭލްސް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ  31ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހަރަުދތަކެްއކަމާއި

                                                           
އިސްތިއުނާފުކުރާ  ޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑާއި ނޭވާ މެނޭ ސޮ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރާތއި، ނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިމިޓެޑާއި ސޮ  ނާފުކުރާ ަފރާތާއިއިސްތިއު 30

ތިރާޒު މަރުޙަލާގަިއ އެއް ގްރޫޕް ސްރަކްޗަރެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެްއކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން އިއު ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑަކީ  ފަރާތާއި
 އިން އެނގެންއޮންނަކަން  6ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ 

ންސަލްޓަންޓުންނަށް ުކރާ ަޚރަދާއި، ދިރާސާކުރުމާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮ 25ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަގވާއިދުގެ  31
އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށްކުރާ ޚަރަދާއި،  ސިންގ ޚަރަދާއި،ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ޑޭޓާ ޕްރޮސެ

 ތަކަށް؛ ބަޔާންވެދިޔަ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ހަރަދުތަކެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވޭއެފަދަ ޚަރަދު ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، އަދި 

mailto:info@tat.gov.mv
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ރިޒޯޓް ހިންގުމާއި ގުޅޭ އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ  އް އާއިރަދުތަހައެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި 

  ހަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން އޮންަނކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  45ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ، .33

ތަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ، ނުވަބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި ޤާޫނުނގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، 

ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޙައްޤެއް ލިބިފައިވާ 

އެ ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ." މި ފަދައިންނެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ކ( ، ފަރާތަކީ

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު، "ގުޅުންހުރި  ކައި،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "

އެ "( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ 3" މިފަދައިންނެވެ. އަދި އެ ާމއްދާގެ )؛ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 

އެއްވެސް މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައިާވ  ފަރާތަކީ، އެ ކުންުފނީގެ އެއްެވސް ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއްގައި

" .މިއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް، އްނަމަ، އެ ޙިއްޞާތަކާމީހެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް  45މިފަދައިންނެވެ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޞަ ޝަރުތުތަކެއް އެކަށައަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި އެ 'ކޮންޓްރޯލް' ކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ޙާއް

ޝަރުތެއް  3މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ުކންފުންޏަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ދެނެަގތުަމށް އެ މާއްދާގެ )ކ( ގައި 

ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު، މިއީ މި މައްސަލައިގައި ތަޠްބީޤުކުރެވިދާނެ މާއްދާއެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިމިޓެޑާއި، އެއީ، 

ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑާއި ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ހަރަުދތަކަކީ ހެޑް 

ވަނަ މާއްދާ  29އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ އޮފީސް ހަރަދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ

ތަޠްބީޤުޮކށްފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ، ހެޑް އޮފީސް ހަރަދެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެކުރިން، އެ ފައިސާ 

ދައްކައިފައިވަނީ 'ހެޑް އޮފީސް' ގެ މާނަކުރުމުގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކަށްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހެއެވެ. 

އިސާ ދައްކައިފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށްކަމަށްވިޔަސް، އެއީ ހެޑް އޮފީސްގެ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަްށ ފަ

ަވަނ މާއްދާގެ  24ބެލެންއޮްނނާނީ، ހަމައެކަނި، ިވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. 
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ރަދުަތއް ދައްކަންޖެހިފައިވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ވަިކ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަ .34

ވަނަ  24ޤާނޫނީ ޝަޙްސުތަކަކަށްކަން އެނގެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި ހިމެނޭ މާއްދާގައި ހެޑް އޮފީސް މާނަކޮށްފައިވީހިނދު، އެ ފަރާތްތަަކކީ އެ މާނަކުރުމުގެ ތަރަހައި

)ތިނެއް(  3ފަރާތްތަކެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، އިސްތިއުާނފުކުރާ ަފރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި 'ހެޑް އޮފީސް' ގެ  24ފަރާތަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

އި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްކަން، މި ަމއްސަލައިގައި މާނަކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގަ

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ  25ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުން  ހިމެނޭ ހަރަދުތަކެއްކަން 

)ތިނެްއ( ފަރާތަކީ ހެޑް އޮފީސްގެ  3ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަްއ ފޯރުކޮށްީދފައިވާ  ކަމަކީ، ވަނަ ސޯޅަ  .35

މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 'ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު' ވަކިން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  25ފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ މާނަކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. ިވޔަ

 ގައިވާގޮތުން، 'ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު' ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އަްނނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

I. ޮންސަލްޓަންޓުްނނަށް ކުރާ ޚަރަދާއި، ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، ޑޭޓާ ކ

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު  ޚަރަދާއި،ޕްރޮސެސިންގ 

 ؛ ތައްއެފަދަ ޚަރަދު  ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި، ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، އަދި

II. ަދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާިއމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނުަވތ 

 .ން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޚަރަދުތަކެވެނުސީދާގޮތު

)ދޭއް( ޝަރުތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝަރުތާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ހަސްމުންެގ  2އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  .36

މާތު އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ، މެދުގައި 

ގޮތުގަިއ  އެއީ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދެްއގެ ގެ ހަރަދެއްކަމަށްާވތީ،ސީދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ،ހަރަދުތަކަކީ

 ާނބުނުމެވެ.  ރަދެއް ނޫންކަަމށް ބުބެލޭނެ ހަ
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ގެ  6ސެކްޝަން  32މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  ވަނަ ކަމަކީ،ސަތާރަ  .37

ން ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުތައް ފެންނަްނ އަށް ބެލުމު 1އެނެކްސްޗަރ 

ގެ ދަށުން  Breakdown of Head Office Expenses 1.1އެބައޮތެވެ. އެ ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސްޗަރ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިމިޓެޑާއި )އެސް.ޓީ.އެލް(، ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންްޓ 

އައި( ލިިމޓެޑާއި )އެސް.އެމް( ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް( އަށް ަދއްކައިފައިވާ )ބީ.ވީ.

ފައިސާގެ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކައިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދަށް ވިޔަފާރީގެ 

 ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ ފައިދާ ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކޮށް 29ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހިސާބުކުރުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭެނ އަދަުދ 

 head office expenses disallowed)ކަނޑައަޅައި، ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި އުނިނުކުރެވޭނެ 

(A-B)) ިޓް ރިޕޯޓު ފިޔަވާ، މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިާވ އަދަދުވެސް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. އޮޑ

ލިޔެކިޔުންތަކުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް 

 ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  8ޕޯޓުގެ މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރި  .38

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.

Review of the transaction in dispute and relevant agreements pertaining the head 

office expense, it was evident that the amounts classified as head office 

expenses in the audit were incurred in the course of providing management 

services to the taxpayer by the head office (SML, SM and STL) and the said 

expenses falls within the head office expenses stipulated under Section 25 (a) of 

the BPT Regulation. Therefore, in calculating the taxable profit of the taxpayer 

MIRA has capped the head office expenses to 3% pursuant to Section 29 (b) of 

the BPT Regulation. 

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތައް ދައްކަންޖެެހނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްްސ ނެގުމުެގ  މަކީ،ކަ  ވަނަ އަށާރަ  .39

މި ވާ ހެޑް އޮފީހުގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވަނަ މާއްދާގައި 24ގަވާއިދުގެ 

ވަަނ  25ފިޤްރާ ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ފަދައިން، ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުެގ  35ރައުޔުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކީ )ދޭއް( ޝަރުތުގެ ތެރެއިން، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަ 2)ހ( ގައިވާ  މާއްދާގެ
                                                           

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  LBD/BPT/2019/028-ARނުވައިފައިވާ ީމރާގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް ފޮ 32

mailto:info@tat.gov.mv


 ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ،   TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

  56 64 ގެ   ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީހުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާ ހަރަދަކަށް 

 ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާމެދު ސުވާލުއެފެދެއެވެ. 
 ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް ޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓްމީދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިޔާކަނޑައަޅައިފައިވާ  .40

ފަނޑިޔާރު ޑރ.  ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައިގެ 33އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަޮކށްފައިވަީނ  73އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެިއން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން  97ނޫނު އަސާސީގެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ މެނުވީ ވެރިކަްނ ހިންގާ ފަރާުތން ދައުަލތަށް އާމްދަނީއެްއ 

އޮވެއެވެ. ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ުނވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްަފއި

ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތާއި، ޓެކްސް ނެގޭނެ 

ހިދުމަތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަްނކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމްވާނެ ފަދައިްނ 

ކަންކަމެވެ. އެހެނީ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ  މަޤުސަދަކީ އޭގެ މައްޗަށް  ންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭޤާނޫނެއްގައި ބަޔާ

ޢަމަލުކުރަން ތިބި ރައްޔިތުންެގ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަދި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ދެފުށްެފްނނަ ގޮތަކަށް 

އްޗަށް އަދި އެ އެއްޗެއްެގ މަ ،ރައްޔިތުންނަށް އުސޫލާއި ސިޔާސަތު އަންގައިދޭ ބަޔާންކޮށްދިނުމަްށޓަކައި

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު މަސްދަރުތަްއކަމުގައިވާތީއެވެ. ޤާނޫނު ާމނަުކރަންވީ ގޮތް، ާޤނޫނުގެ ސަރީަހ އިބާރާތުން 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަގޮތާ ހިލާަފށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މާނަނުކުރެވޭނެއެވެ. ޤާނޫނުގައި 

 އްޗަށް ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްނުކުރެވޭނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.  ބުނާ އެއްޗަކާ މެދު ހީވާ ހީވުމެއްގެ މަ
އިސްވެބަޔާންވިދިޔަ މީޑިއާނެޓް ވ. މީރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ނަވާރަވަނަ ކަމަކީ،  .41

ވަނަ މާއްދާގެ  25އިދުގެ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާ ހަވާލާދީފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަނުވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޓެކްްސ ދައްކަން ، )ހ( ކިޔާއިރު

އެންގުމަކީ ޤާނޫނު ަތންދޭކަެމއް ނޫންކަން އެނގެއެވެ. ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި 

އިވަނީ އެފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީސްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކޮށްފައިާވ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކައިފަ

 ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ )ދާއިމީ މަރުކަޒު( ހެޑް އޮފީސްތައްކަމަށްވާ

.އެމް( ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިމިޓެޑާއި )އެސް.ޓީ.އެލް(، ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑާއި )އެސް

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ 23A/-SC/6201ގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2020އޮކްޓޫބަރު  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  33
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ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް( އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިދާގޮތުން ނުވަަތ 

ނުސީދާގޮތުން ކޮށްފައިވާ ހަރަދަްށ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް މި މިްއސަލައިގައި 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  މި މައްސަލައިގައި  8ރިޕޯޓުގެ  ހުށަހަޅައިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެނީ، އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފަިއވާ ފައިސާއަކީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒު( ހެޑް އޮފީހުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިދާގޮތުން ނުވަަތ 

ގޮތުންކޮށްފައިވާ ހަރަދެއްަކން މީރާއަށް 'އެނގެން' އޮންނަަކމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވީ ނަމަެވސް، އެކަްނ ނުސީދާ

ކޮން މަސްދަރަކުންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ  ،އެނގި ސާބިތުވަނީ ކޮން ހެއްކަކުން

ޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކަންކަން އެހެން އޮތުމާއެކު، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ފައިާސއެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީެވ، ެއ ގަވާއިދުގެ  25ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޠްބީޤުކުރެޭވނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  29
ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ  43ނެގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް .42

ދަށުން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްކަމުގައި ވީހިނދު، ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގަިއ 

ވަނަ ފިޤްރާއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން،  3ގެ  TR-2012/B13މީރާގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ  25 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ، ފައިވާ ފައިސާއަކީޚުޞޫމާތު އުފެދި

ރައްދުވާ މުޢާމަލާތުތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީެވ، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކަށް ަދއްކަންޖެޭހ 

ދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ ވަނަ މާއް 10ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

 އުނިކުރެވިދާނެ ފައިސާއެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

 19ރާއިން ފެށިގެން ޤް ވަނަ ފި 2ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ރައުޔުގެ  .43

 ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އިތުރު ކަމަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށް، ރާ އާދެމެދު ހުރި ކަން ޤް ވަނަ ފި 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިވާ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ކޮޕީތައް އަދި  .44

ކިން ބަލައިުލން މުހިއްމު އެިލޔެކިޔުންތައް ވަކިވަ ،ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަްނ އާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި

 . ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ
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 ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  - 4ޑޮކިއުމެންޓް 

ކުރިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކުްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަށް ފަހުން ކުރާ ޮއޑިޓްތަކުގައި  .45

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކަްށ  ލުން ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން،ސޫމު އުންރިޔާއަތްކުރުމަކީ އާ

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ރިޔާއަތްކުރުމާއި، ފަހުގެ އަހަރެއް އޮޑިޓް ކުރާއިރު، ކުރީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް ރިޔާއަތްކުރުން )ކުރިން އޮިޑޓް ކުރީ އެހެން ފަާރތަކުން ނަމަެވސް( އެއީ 

ލެކެވެ.  މިގޮތުން ކޭ.ޕީ.އެމް.ީޖގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ސޫ އި ގެންގުޅޭ އުއޮޑިޓްކުރުމުގަ

ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔުމެއްކަމަްށ ބުނެ، އެ ލިޔުމަށް ރިޔާއަތް ނުކުރުމަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޑިޓިންގ 

 އުޞޫލުތަކާއި ބީރައްޓެހި ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ފެނެއެވެ. 

.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންަކމަށް ރިޔާއަތްކޮށްފިނަމަ، މީރާގެ އޮޑިޓްގައި ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ކޭ .46

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލު އަންނާެނތޯ ނުވަތަ ޫންނތޯ އެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  29ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  24 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ .47

 ހުރި މާއްދާތަްއ މީރާއިން ތަްޠބީޤުކޮށްފައިަވނީ ޤާޫނާނ ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުްނ ނިޔަލަށް

ބުނެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަަބބެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުން ުބނެފައިވަނީ އެ މާއްދާތައް ަތޠްބީޤުވަީނ 

ގައި އުފައްދާފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭ

މައްޗަށްކަމަށްވީ ހިނދު، އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް 

ކަމަށާއި، ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނެއް ނޫންަކމެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު އެއް ހެއްކެއްގެ 

ތުން ދައްކާފައިވާ ހުއްޖަތަކީ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރޒް ގޮތުގައި އެފަރާ

 ރިޕޯޓް" އެވެ. 

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި  ،ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި .48

ެއއީ ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ  ށްފައިވުމުންރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ ގްރޫޕް  5ގޮތުގައި ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ެނތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޑޮކިއުމެންޓް 

ސްޓްރަކްޗަރ ޗާޓަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު، ބަނީ ޯހލްޑިންގްސް އަކީ ސޮނެވާ ހޯލްޑިންގް ސިންގަޕޫރުގެ 

ސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމާއި އެހެންކަމުން ކުންުފނީގެ މަިއގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ބިނާވެގެްނ އަންނާީނ ސަބް

 ގެ ނިންމުންތަކެއްގެ ތެރެއިްނކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.  parent companyމައި ކުންފުނި 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 we have audited the accompanied group financialކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި " .49

statements of bunny holdings (BVI) limited ިމި ގޮތަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާނަމަ، މިކަމުގައ "

 ,presentlyއަހުރެންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެދާނެެއވެ. އަދި ހަމަ އެހެންެމ، ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި "

the company has developed a resort in kunfunadhoo island in Baa Atoll, 

Republic of Maldives and is operating under the name “Soneva Fushi 

Resort” މިހެން އޮތުމުން ިމއީ ސޮނެވާ ހޯލްޑިންގްސް ގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުން ބަީނ "

ތު ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ިއްނ ހިންގާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާިއ، ކުރިއަށް އޮތްަތނުގައި އެ ސިޔާސަ

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ، ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތްކަްނވެސް ދޭހަކޮށްދޭތީވެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީރާއިން ބަީނ ހޯލްޑިންގްސް އަށް އަންގާފަިއ ނުވަނީ މި ދެްނނެވި ސަބަބާިއ ހުރެކަމަށް 

 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. 

 

 އްބަސްވުންތައް އެ  - 6ޑޮކިއުމެންޓް 

 Sales and Purchase Agreement"ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާ  .50

between BHL and …"  ުތިނެއް( އެއްަބސްވުމެއްގެ ކޮޕީ ހިމަނާފައިވާއިރު، މިފަދަ  3ގެ ތަފާތ(

އްބަސްވުންތަކެއް ކަމާއި، މިއީ އެ operationalއެގްރީމެންޓްތަކަކީ ދުވަހުން ދުަވހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ 

ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެއްބަސްުވންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ެބލެވިދާނެ ަތކެތި ކަމަށް ބެލެެވން ނެތް ކަަމްށ އަހުރެން 

ދެކެމެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި، އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި 

އުފެދޭ ަކންކަން ނިންާމނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި  މަާލތްަތކާއި ގުޅޭގޮތުން ޚިލާފުޢާ މުއެއްގޮތަށްކަމާއި، އެ

ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން ނުވަތަ 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ސޮއިކުރާ ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭނެ ހުއްޖަެތއްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ 

ފަރާތްތަކުގެ އެޑްރެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ކޮްނ 

 ތަނެއްގައިކަން ސީދާގޮތުން އަދި ނުސީދާ ގޮތުންވެސް އެނގެން ެނތުމެވެ.
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އި މީރާއިން މި އެއްބަސްވުންތައް ހޯދުމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގަ .51

އެދުނު ނަމަވެސް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ލިޔުން ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް މީރާގެ އޮޑިޓުން 

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު އަންނާނޭކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެެކމެވެ.

 this agreement was signed on (date) atއެހެން ނަމަވެސް، މި އެއްބަްސވުންތަކުގައި " .52

Republic of Maldives.ެމިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވނަމަ، ައހުރެންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެދާނެއެވ " 

 

 ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން  – 7ޑޮކިއުމަންޓް 

ވަނަ  29އަދި  (iv) ,(iii)ވަނަ ފިޤްރާގެ  28މި ލިޔުމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ރައުޔުގެ  .53

 ޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފި

 ވަޒަންވެރިކަން ދެނެގަތުމާބެހޭ 

ވަަނ ފިޤްރާގައި  29ރާއިން ޤްވަނަ ފި 21މި ކަމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ރައުޔުގެ  .54

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަހުެރން ތާއީދުކުރަމެވެ. 

 ތައް ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު 

 42ވަނަ ފިޤްރާއިން  30ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބުަރއީސްގެ ރައުޔުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން،  .55

 ކޮށް ބައެއް ކަންަކން އިތުރަށް ފާހަގަކުރަމެވެ. ރާއަށް ހުރި ކަންކަމަށް އަހުރެން ތާއީދުޤްވަނަ ފި

އް( ފަރާަތކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ )ތިނެ 3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުަމތް ހޯދާފައިވާ  .56

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލުން އެ ފަރާތުގެ ގުޅުްނހުރި ަފރާތެއްކަން، 24ގަވާއިދުގެ 

ގެ ގޮތުގައި ހުަށހަޅާފައިވާ އޮގަނައިޒޭޝަން ސްްޓރަކްޗަރ އަށް ބެލުމުން އެނގެެއވެ. އަދި އެ  5ޑޮކިއުމެންޓް 

ވަނަ  43ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކަށް ބެލުުމން ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ޗާޓު

 މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ާދއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަކުރުން އެ ފަރާތަށް ހިނގާނެކަމަށް ެފނެއެެވ. 

ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ގެ  TR-2012/B13އެހެންކަމުން، މީރާއިން ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ  .57

އުސޫލުން ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ަފއިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި "އޯ.އީ.ސީ..ޑީ މޮޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެްނޝަން އޮްނ 

ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  2ވަނަ އާޓިަކލްގެ  7( ގެ 2010އިންކަމް އެނޑް އޮން ކެޕިޓަލް" )

ކަމަށް ފެނެއެވެ. މި އުސޫލުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ަތޠްބީުޤކުރާއިރު، އާންމު އުސޫލު ބޭނުންކުރަންެޖޭހނެ
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)ތިނެްއ( ފަރާތަކީ ގްރޫޕް އޮގަނައިޒޭޝަނަްލ  3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ 

ީނ ސްޓްރަކްޗަރގައި "މެނޭޖްމަންޓް ބިޒްނަސް" ފަންޝަންސް ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ހިމެނިފައިވަ

"ރިޒޯޓްސް އަންޑަރ އޮޕަރޭޝަންސް" ފަންކްޝަންގައި ކަމަށް ވުމުން، އެފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ރިސްކް ނަގާފައިވާ ގޮތް ައދި މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާ ކަްނކަމުން އެފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ފައިދާއަްށ 

ކުްނ ފެންނަންއޮީތ މީރާއިން ފޮނުވާަފއިވާ އޮޑިްޓ ބަލަންޖެހެއެވެ. މިކަންކަަމށް ބެުލމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ

 Details of head office expenses 1.1އެނެކްސްޗަރޒްގެ އެނެކްސްޗަރ  6ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

disallowed  ެކަމަށް ވުމުްނ، މި ބައިގައި ހިމަނާފައިާވ ހަރަދުަތކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގ

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތުގެ ހަރަދުތަކެއްކަަމށް ބެލުމުެގ ފުރުޞތު ކުޑަކަމަްށ އަހުރެްނ ވަނަ މާއް 25ގަވާއިދުގެ 

 ދެކެމެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒާތުގެ ހަރަދުތަކެއްގެ  25ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  .58

ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި ، އް ބެލެވިގެންދާއިރުގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް ހަރަދުަތކެއްގެ ގޮތުގައި މި ހަރަދުތަ

)ތިނެއް( އިންސައްތަ  3ވިޔަފާރިކޮށްގެން އެ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ  29އުނިކުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ބީޤުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްެވސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ކުރުން ތަޠް

 ފައިދާ  ޓެްކސް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ހަރަދުތަކަކީ މި ،ރިޔާއަްތކުރާއިރު ކަންކަމަށް ބުނެވިދިޔަ .59

 ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ ބަލަންޖެހެނީ ކަނޑައެޅުމަށް ހަރަދެއްކަން އުނިކުރެވިދާނޭ ހިސާބުކުރުމުގައި

 ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީއެއް އެކަނި ހަމަ"...  ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި. މާއްދާއަށެވެ ވަނަ  10 ނޫނުގެޤާ ނެގުމުގެ

 ހިސާބުކުރުމުގައި ޢަދަދެއް އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާ އަހަރަކު އެ މަޤްޞަދުގައި

 ނުކުރެވޭނެ އުނި ގޮތުގައި ހަރަދުގެ ހެްޑއޮފީސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މިފަދައިން." ނުވާއެވެ އުނިކުރެވިގެން

 ހަރަދެއްތޯ ހިނގާފައިވާ  ހޯދުމަށް އާމްދަނީއެއް ހަރަދުތަކަކީ ނިންމާފައިވާ މީރާއިން ގޮތުގައި ހަރަދެއްގެ

 އޮފީސް  ހެޑް އޮފް ޑީޓެއިލްސް" 1.1 ގެ( އެނެސްޗަރސް) 6 ސެކްޝަން ރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓް. ބަލަންޖެހެއެވެ

 މާރކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް ހިމަނާފައިވަނީ މުޅިންވެސް ދަށުން ސުރުޙީގެ  "ޑިސްއެލަވްޑް އެކްސްޕެންސަސް 

 މިންވަރު  ޓެުކހުގެ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ އެފަރާތުގެ ޚަރަދުތަކަކީ އެ ،ހަރަދުކަމަށްވުމުން ރިލޭޓަޑް

 .ކެމެވެދެ އަހުރެން ބަލަންޖެހޭނެކަަމށް ގޮތުގައި ހަރަދެއްގެ އުނިކުރެވޭނެ ހިސާބުކުރުމުގައި

mailto:info@tat.gov.mv
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 ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. އީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .60

 އުޔު ރަ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.  ޖަލީލުގެއީސް ޙުސައިން ޒައިދާންނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .61

 ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަދި  އީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުނާއިބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .62

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ސާޖިދުގެ
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަ

 މުން ނިން އިއްތިފާޤްވި 
 

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުާމއެކު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ދެންފަހެ،

ރިޕޯޓުގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ.އައި( ލިމިޓެޑް )ކުންފުނީެގ  OA/2019/53-220އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނަންބަރު 

އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާ ސޮނޭވާ )ތައިލޭންޑް( ލިިމޓެޑާއި  (FC- 0120/1991 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް )އެސް.އެމް.އެލް( އަށް  ،ޖްަމންޓް )ބީ.ވީ.އައި( ލިިމޓެޑާއި )އެސް.އެމް()އެސް.ޓީ.އެލް(، ސޮނޭވާ މެނޭ

ަވނަ  24އިން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ގަވާއިދު( ގެ )ވިަޔފާރީގެ ފައިދާ R-35/2011ވާއިުދ ނަންބަރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ގަ

ދާިއމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިީމ  ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 25މާއްދާ އާއި 

 ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުެގ މަރުކަޒަށް ސީދާ ގޮތުން ނުަވަތ ނުސީދާ ގޮތުްނ ކޮށްފައިވާ ަހރަދުތަކެއްކަމަށާއި ޓެކްސް ބިާނކުރެވޭ

 29)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-35/2011ބޭނުމަށް އެ ހަރަދު އުނިކުރެވޭީނ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ނަ ވަ 25އާ އެއްގޮތަށް ބުނެ ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 29މާއްދާ އާއި 

-ARގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2019އެޕްރީލް  29މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

LBD/BPT/2019/028  ެގެ ފައިންޑިންގ ާއއި ރެކޮމެންޑޭޝަން އާއި، އެ  4.1ވަނަ ސެކްަޝންގެ  4އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގ

އަށް ހަވާލާދީ ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތަށް ނިސްބަތްވާ  1ވަނަ ސެކްޝަންގެ އެނެކްސްޗަރ  6ޓުގެ ރިޕޯ

ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން  NOTA-BPT/2019/03/1002044ޓެކްސް ބަޔާނަށް ނަންބަރު 

 133,750.08އުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައްކައިފައިވާ ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތައް ބާޠިުލކޮށް، އިސްތި

އަކީ ދައްކަންޖެހޭ  ޑޮލަރާއި އަށް ސެންޓް(ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް )އެއްލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރިމްގެ ގޮތުގަިއ  2015ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

ވަނަ އަހަރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުން އަޅައިކަނޑައިދީފައިވާ  2015ދައްކައިފައިވާ، އަދި 

 އާއި  ޑޮލަރު( ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް  162,163.00
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