`

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-B/2020/022

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް | ޓިން1002044BPT001 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް :މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 10ރަ  20ޖުމާދަލްއާޚިރު 1443
 23ޖަނަވަރީ 2022

ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ރައީސް ،އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ (ރިޔާސަތު)
ނައިބު ރައީސް ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު
މެންބަރު ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުFC- :
0120/1991

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

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

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 12މުޙައްރަމް 1442
 31އޮގަސްޓު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު

 12މުޙައްރަމް 1442

ތާރީޚް:1

 31އޮގަސްޓު 2020

1

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

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

2

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
ފޮނުވި ތާރީޚް:

1002044/AUDN-BPT/LBD/2017/24
1002044/AUDN-BPT/LBD/2018/07
1002044/AUDN-BPT/LBD/2019/05
 12އޮކްޓޫބަރު 2017
 03މޭ 2018
 18ޖޫން 2019

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 01ޖުލައި  2015އިން  31ޑިސެންބަރު  2017އަށް

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ބީ.ޕީ.ޓީ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/15

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

AR-LBD/BPT/2019/100

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

-

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 16ޑިސެންބަރު 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 27ޖަނަވަރީ 2020

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

 27ޖަނަވަރީ 2020

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

( 785,804.00ހަތް ލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް އަށް
ސަތޭކަ ހަތަރެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 17މޭ 2020

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):
އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ނަންބަރު
(ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

2020-OA/2020/11

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 31އޮގަސްޓު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

( 785,804.00ހަތް ލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް އަށް
ސަތޭކަ ހަތަރެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ

( 235,741.00ދެ ލައްކަ ތިރީސް ފަސް ހާސް ހަތް

އަދަދު (ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް):

ސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

2020-OA/2020/11

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 17މޭ 2020

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

3

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) 01
ޖުލައި  2015އިން  31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް 17 ،މޭ  2020ގައި މީރާގެ ނަންބަރު
" 1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/15ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު AR-
" LBD/BPT/2019/100ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
މީރާގެ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ނ
ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު

2

ނ
ތ ް
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ހ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ ،ޤާ ޫ
ށން ދައްކަންޖެ ޭ
ޤނޫނު) ގެ ދަ ު
(ބީ.ޕީ.ޓީ ާ

ދ( 3ބީޕީޓީ ގަވާއިދު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ނޫންކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއި ު
ބޕީޓީ ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގައި ،ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދު މާނަކުރާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ހެޑް އޮފީހުގެ
 3%ކެޕްކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއިީ ،
ގޮތުގައި

ހަރަދުގެ

ބައެއް

ހރަދުތައް
ަ

ހިމަނާފައިވާކަމަށް

ބޔާންކޮށް،
ަ

ބީ.ޕީ.ޓީގެ

އ
ގޮތުގަ ި

އިތުރަށް

މށް
ދައްކަންޖެހޭކަ ަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ( 445,833.00 ،ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް
ޑޮލަރު)

އަށް

އިއުތިރާޒުކޮށް،

27

ޖަނަވަރީ

2020

ގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

މީރާގެ

އެ

ނިންމުމަށް

އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ އޮޑިޓުގައި
ވ ޚަރަދަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ވަނަ
ނންމާފައި ާ
އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް ި
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ސީދާ ގޮތުން
އވާ ހަރަދުތަކެއްކަމުގައިވާތީ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ހަރަދު
ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ކޮށްފަ ި
ށ
އުނިކުރެވޭނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަ ް
ބަޔާންކޮށް ،އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/11އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް  17މޭ
 2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
ނފުކުރާ ފަރާތް  31އޮގަސްޓު
ތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއު ާ
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/11ނިންމުން އިސް ި
ނބަރު  TAT-CA-B/2020/022މައްސަލައެވެ.
 2020ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް
2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 05/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)

3

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 16 :ޑިސެންބަރު  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/15ނޯޓިސް
އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު " AR-LBD/BPT/2019/100ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓު" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
އ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގައި ،ހެޑް
އސެސްމަންޓްގައި ބީޕީޓީ ޤާނޫނާ ި
 .2ދެވަނަކަމަކީ :މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް ެ
އޮފީހުގެ ހަރަދު މާނަކުރާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ހަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ( 445,833.00 ،ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް
އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) އަށް އިއުތިރާޒުކޮށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު
" MIRA 903ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން"  27ޖަނަވަރީ  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޓން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ
ރޒާ ގުޅިގެން މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑި ު
ށހަޅާފައިވާ އިއުތި ާ
ފަރާތުން ހު ަ
ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު 220-OA/2020/11
މެދުވެރިކޮށް  17މޭ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
މ
ނބަރު ޭ 17( 220-OA/2020/11
ފރާތުން މީރާގެ ނަ ް
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ަ
ޓކައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
" )2020އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ަ
އިދާރީ ޤާނޫނު4ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 31 ،އޮގަސްޓު  2020ގައި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  17( 220-OA/2020/11މޭ )2020
ށ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން ނިންމާފައިވަ ނިންމުމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ ހިލާފަ ް
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށާއި ،މިރާއިން އުނިނުކުރެވޭނެ ހަރަދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅި ހަރަދުތަކަކީ އުނިކުރެވޭނެ
ނ
ހަރަދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވައި ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ ޢަދަދަކީ ،ބަ ީ
ޓޑް އިން ދައްކަންޖެހޭނެ ޢަދަދެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވާ އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 4.3
ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމި ެ

4

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  loss carried forward from previous tax yearބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި)
ރޕޯޓާއި ގުޅިގެން މީރާއިން
އއި އާއި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ި
ނ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އަދި ނޯޓާ ާ
ށފައިވަ ީ
ލިމިޓެޑް އިން ހިސާބުކޮ ް
މށް
ޖހޭ ޢަދަދެއް ނޫންކަ ަ
ދައްކަން އަންގާފައިވާ ޓެކްސް އަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިން ދައްކަން ެ
ވ
ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވާ އަދި ޓެކްސްދައްކާފަރާތަކުން މީރާގެ ނިންމުމަކަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެޕީލްކޮށްފައި އޮ ެ
އެކަމަށް ވަކިގޮތަކަށް ހުކުމް ނުކުރަނީސް މީރާއިން އަމިއްލައަށް ގޮތެއްނިންމާ ،އެޕީލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭ ޓެކްސް،
މކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބާރު
ޓެކްސްދައްކާފަރާތުން ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމާއި ،އެގޮތައް އެކަންކުރު ަ
މީރާއިން ކަނޑުވާލާކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށެވެ.

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
ގ
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ ެ
ޤ ޫ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
އ
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
މތާ ި ( 30
ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިން ާ
ޓތަކާއި
ށން ކޯ ު
ޤނޫނުގެ ދަ ު
މބެހޭ އިދާރީ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ލބިދީފައިވާ ި
އތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އި ު
ކށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ5ގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77
ފ
ނ ީ
ހމަނައިގެން އިސްތިއު ާ
ފދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ި
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ަ
ނކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ހ ް
މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި ،އެ ެ
އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/11އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު
ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  17މޭ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ
ގއި މީރާގެ އެ ނިންމުން
ރ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ަ
ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއި ު

6

ވ
އ ާ
ނ މީރާއަށް ފޮނުވާފަ ި
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  31އޮގަސްޓު  2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ް
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" 7އިން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ
ނަސީމް

ޤަޟިއްޔާގައި

ކަނޑައެޅި

ބަޔާންވެދިޔަ

އުޞޫލާ

ޚިލާފަށް

ޚުޞޫމާތު

5
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6

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ރތުން ކޮށް ަ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ

7

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/021ސިޓީ (14ޖަނަވަރީ )2020

އުފެދިފައިވާ

މި

މައްސަލައިގައި

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ނ
ކރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ް
ގ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ު
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެ ް
ފމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ށހަޅާފައިވާތީ ،އެ އިސްތިއުނާފު ޯ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ފޯމު ޓެ ް
ތއެވެ.
ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކު ާ

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން
ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ
ބނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް
ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/022މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ު
ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛
ރ
ނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ބލައިގަ ެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
ގ 44 8ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ޤާނޫނު ެ
ގ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ެ

9

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8ވަނަ

ގނުމުގައި
އނާފީ މުއްދަތު ު
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތި ު
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 55
މބެހޭ އިދާރީ ާ
ނުކުތާގައިވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
އދުގެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި

10

ތ
އ ހިމަނައިގެން މުއްދަ ު
ނދު ދުވަސްތަ ް
 77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަ ް

ހ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

 .7ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮ ް
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ
 .8ތިންވަނަ ކަމަކީ :ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި
ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/11އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
ނފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ  17މޭ  2020ގައެވެ.
އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއު ާ
ށ
ށ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަ ް
ނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
 .9ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތު ް
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  31އޮގަސްޓު  2020ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
އވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު
ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 107އެއް ސަތޭކަ ހަތެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެ ެ
ދވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް
ހ ހަތެއް) ު
ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 77ހަތްދި ަ
ހިމަނައިގެންނެވެ.
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އ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ގންވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން
ގ
ނންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ނންމުން ި
ކރުމަށް ،އެ ި
ޢނާފު ު
ޖހޭނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތި ު
ތހަމަނު ެ
ނންމުމާމެދު ހި ް
ނިންމި ި
ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ.
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އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި

ގ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ހން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
މރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަ ު
ތންީ ،
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަ ި
އވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ
މ
ޓރައިބިއުނަލްއިން ނިން ާ
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ " ް
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަ ަ
 .11މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ވތަ
ވ ގޮތަކަށްނަމަ ،ނު ަ
ދ ޚިލާފު ާ
ތ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި ،ނުވަ ަ
11

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ –  4( "3ޖުލައި  )2020ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ފއިވާ ދުވަސްތައް،
ޙާލަތާގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވި ަ
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ
މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ  37ވަނަ މާއްދާ (މިހާރުގެ  44ވަނަ މާއްދާ) އިން މީރާގެ
ތރެއިން ،މީރާގެ ނިންމުން
ރތުތަކުގެ ެ
ތކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ .އެ ޝަ ު
ކރަންޖެހޭ ޝަރުތު ަ
ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަށް ފުރިހަމަ ު
އދާގައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނިންމާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާ ް
( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މައްދާ
އިސްލާހުކުރިއިރު ،އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ.

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ނވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ގން ު
އެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިބި ެ
ބގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ލ ި
ކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ި
އސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައި ޯ
ނންމުން ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ި
ބނެފައިވާ ( 30ތިރީސް)
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ( 30 .ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ނ
ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަންވާނެކަން ނުވަތަ ހިމަނައިގެންނުވާނެކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ް
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
ނ
ވއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބު ާ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ ާ
ވ ެ
ށން ހަދައިފައި ާ
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ރ ާ
 .12ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
އ
ކށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
ގތް ބަޔާން ޮ
މުއްދަތުތައް ގުނާނޭ ޮ
"މި

ވަނީ

ކަނޑައެޅިގެން

ގަވާއިދުގައި

އެހެން

ގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

ހިނދަކު،

ޤާނޫނާއި

މިގަވާއިދުގައި

ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާ ީ
މިފަދައިންނެވެ.
ތ
ދ ު
އށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ ،އެހެން ގޮތަކަށް މުއް ަ
 .13ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ނމަ ،އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ
ވ ަ
ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
ގމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި
ގންކަމެވެ .އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެ ު
ބންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައި ެ
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ަ
އ
ދގައި ބުނާ މުއްދަތެވެެ .
ތ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ .އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއް ާ
މުއްދަތު ގުނާނެގޮ ް
އ
ށފައިވާ ( 30ދުވަސް) ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާ ި
މއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ "މި ާ
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު
ކުރެވުމުން އައިގޮތް
 .14ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީ  18މާރިޗު  2010ގައެވެ .އޭގެ ( 90ނުވަދިހަ)
ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދމަށްފަހު 30 ،އެޕްރީލް  2012ގައި ޓެކްސް އެޕީލް
އުފައްދައިފައިވެއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއް ު
ށ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ ް
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އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  81ގެ
ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެ މާއްދާގައި
ނ ީ
ގ ދަށު ް
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ ޤާނޫ ު
 .15ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު  18މާރިޗު  2010އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)،
ށ
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 36 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި  49ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކް ް
ނ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
ފއިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ދ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ީ
މާއްދާގެ
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ކރަން ފަށައިފައިވަނީ 29
ށ ޢަމަލު ު
ށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮ ް
ތ ް
މންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ގޮ ަ
ނން ު
ދަށުން މީރާގެ ި

ޑިސެންބަރު  2011އިންނެވެ.
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
 .16ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މީރާގެ
ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
 30 .17މޭ  2013ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި
ގ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ގަވާއިދު ެ
ގ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގައި ބަ ާ
ގތު ެ
ތތައް ގުނާނެ ޮ
ބުނާ މުއްދަ ު
ގައިވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި
ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާ ީ
މިފަދައިންނެވެ .އެ ގަވާއިދުގައި އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޓެކްސް
ސ
ބނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަ ް
ވނަ މާއްދާގައި ު
ޤނޫނުގެ ަ 44
މބެހޭ އިދާރީ ާ
މށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ށ ހުށަހެޅު ަ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ސ
ރ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކް ް
ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާ ު
ނ
މ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމު ް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން ާ
އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
 .18ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެ ް
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމޭބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ
ގންގުޅޭ
ނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެ
އބިއުނަލު ް
ފރާތްތަކަށް ޓްރަ ި
އބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ
މާއްދާ ( .37އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދޭ ހައްޤު އުފަންވުން)

ސަފުހާ  81ގެ

10

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ދ
އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަން ު
އވެ.
ގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެ ެ
ނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލު ެ
ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގު ު
ވ
 .19ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެން ާ
މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ށ
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަ ް
ހަވާލާދީ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ
ނ
ކ ް
އ ނުކުތާ ނަގާފައިވާ ަ
ެ
ނނީ ގޮތުން
އ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންވެސް ،ޤާ ޫ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާ ި
އެނގޭކަށްނެތެވެ.
 .20ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ
ބަންދު

ދުވަސްތަކާއި

ސަރުކާރު

ބަންދު

ދުވަސްތައް

ނުހިމަނައި،

މައްސަލަ

ހުށަހަޅައި

ކުރިއަށް

ގެންދިޔަ

ދނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ށ ެ
ނވެއެވެ .އޭގެން ދަލާލަތު ކޮ ް
ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް ،މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ު
އ
ކރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ލކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރު ާ
ގުނުމުގައި މީރާއިންވެސް ޤަބޫ ު
ނފީ މުއްދަތު ގުނުމެވެ.
ނުހިމެނޭގޮތުން އިސްތިއު ާ
 .21އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު
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(ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަށް
ލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން
އޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަ ު
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާ ް
ވޭދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
 .22ހަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
މއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް
ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހޭނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ު
ގ
ނވެއެވެ .މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ު
ދަށުން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް
ބލައިކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ވތަ ނޫންކަން ަ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަން ނު ަ
ދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ .އެއީ މޯލްޑިވްސް
 .23ހަތްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ
ނނުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ
ޤ ޫ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ .އެ ާ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
އިޚްތިޞާޞް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ހިންގުމަށްޓަކައި ،އެ ޤާ ޫ
ޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި
 .24ހަމަ އެއާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
އ ވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ލބިދީފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގަ ި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ި
ހ
އބެ ޭ
ލތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ާ
ލމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭއުޞޫ ު
އބިއުނަލްއިން މައްސަލަތައް ބެ ު
މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި ،ޓްރަ ި
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ނވާނެއެވެ ".މިފަދައިން އެ
ތަސްދީޤުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ހަދަ ް
ތޞާޞް ހިންގާ ކަންކަމުގައި
ނލްގެ އިޚް ި
މން އެނގެނީ ޓްރައިބިއު ަ
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތު ު
ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ލށް ކަމެވެ.
ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަ ަ
ގ
ނނީ އިމު ެ
ލބިދީފައިވާ ޤާ ޫ
އދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ި
ތކަށް ބަލާއިރު ،މީރާއިން ގަވާ ި
 .25އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައް ަ
ގ
އދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ ގަވާ ި
ބލުކުރަންޖެހެއެވެ .ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ތެރެއިންކަން ގަ ޫ
މގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ
ޔންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް ގުނު ު
(ށ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަ ާ
މެދުގައެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ .އެ
މާއްދާގައިވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި
މ
ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެި ".
ގނާ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ު
ހނީ،
ކށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަށްނެތެވެ .އެހެންކަމުން ބަލަންޖެ ޭ
އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ނ
ވ ެ
މއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެ ޭ
ގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި ާ
އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެ ެ
ކަމަށެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ
ނ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ި
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
 .26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި
ށ
ށ ތަތްބީޤު ކުރެވޭނެކަމަ ް
ތ ް
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ،އިސްތިއުނާފީ މުއްދަ ަ
ނުވާނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް
އެފަދަ އުޞޫލެއް ނެތަތީއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ،އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް
ތ
ދ ު
ގ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ެ
ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ޓެ ް
ކރެވެއެވެ.
ޤބޫލު ު
ގުނުމުގެ އުޞޫލު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަށްވަނަ ކަމަކީ :ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
އ
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށާ ި
ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ު
ހ ހިނދަކު ،އެ ގަވާއިދަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ާ
އ
ތކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގަ ި
ހ ފަރާތް ަ
ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ާ
އަހުރެން ދެކެމެވެ.

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން
އ
ނންމުންތަކާއި މަބްދައުތަކާ ި
މންތަކުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ި
 .27ނުވަވަނަ ކަމަކީ :މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިން ު
ޒމުތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ
ކން ޤާނޫނީ ނި ާ
ކ ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
އަމުރުތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަ ީ
އާންމު ކަމެކެވެ .މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ .މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު
އއެކެވެ .މި މަބްދައުއަށް ހަމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު
ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ މަބްދަ ު
ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
އ
ކ ި
ނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަ ާ
ގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
 .28މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާ ެ
ކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ށ
ނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަ ު
މރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނި ް
މއްދާގެ (ރ) ގައިވަނީ "މަތީ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ ާ
ގ
ނނު ެ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ވނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އަދި ި
ވން ާ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ާ
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ނ
 77ވަނަ މާއްދާގައިވަ ީ

"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން
ލ
ގ މަޖިލީހުންނާއި ،ޢަދު ު
ނގާ ފަރާތުންނާއި ،ރައްޔިތުން ެ
ޓއްގެ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހި ް
މ ކޯ ެ
ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮން ެ
ތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،
ތކުގައި ތިބިމީހުންނާއި ،ދައުލަ ު
އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި ،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު ަ
އ
ލހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާ ި
ބ މީހުންނާއި ،ސިފައިންނާއި ފު ު
ތ ި
ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެ ި
އެންމެހާ ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ" .މިފަދައިންނެވެ.

15

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ގ
 .29މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ެ

16

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ

ތކަށް ،ދަށުމަރުހަލާގެ
ނ ަ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް

ނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު
ކޯޓުތަކު ް

ރިއާޔަތް

ކުރަންވާނެކަމަށް

ގނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށްވާ ) (doctrine of stare decisisއަށް ރާއްޖޭގެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނ ެ
ޖހޭކަމެވެ.
ރއިބިއުނަލުތަކުން ތަބާވާން ެ
ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ .އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓް ަ
އލަތީފް ވ .އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެ
 .30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިބްރާހީމް ޢަބްދު ް

17

46

އ
މ ނިންމުމެ ް
އމުތަކުގައިވެސް ،މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިން ާ
ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "...ދުނިޔޭގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤަ ު
ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ މުޠުލަޤަށް ،އެކަމާމެދު އިތުރު
އ
ނނާއިެ ،
ނ އޮންނަ އޮތުމު ް
ނ އޮތުމެއް ނޫނެވެ ".މިފަދައި ް
އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،އޮން ަ
ށ ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން
ކށް ދަ ު
ޤަޟިއްޔާގެ  49ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ަ
ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ،މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި،
އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުން އެނގެނީ މަތީ މަރުހަލާގެ
ނތަކާ
ތ މަރުހަލާގެ ނިންމު ް
ނ އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަ ީ
ކ ް
އބިއުނަލުތަ ު
ކޓުތަކުންނާއި ޓްރަ ި
ށ ދަށުމަރުހަލާގެ ޯ
ނިންމުންތަކަ ް
ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.
ޒމް ނުކުރާކަން ސުޕްރީމް
ވން ލާ ި
ރހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ު
ދށުމަ ު
ނމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ަ
ކން ނި ް
 .31މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަ ު
ނތަކުގެ ތެރެއިން
ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމު ް

(per

ކރެވޭނެމަ ،އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ޤބޫލު ު
ަ
ކމަށް ދަށުމަރުހަލާއަށް
މންތައް ަ
) incuriamނިން ު
ލ
ފހުން ބަ ާ
މމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަަ ،
ތ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިން ު
ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ،މަ ީ
މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.
 .32އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި
ގ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާއިން
އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނޖެހޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ވ ް
ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާ ާ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން
 .33ދިހަވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
މން
ށ ހައިކޯޓުގެ ނިންމު ު
ޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަ ް
ގނެ ރަ ި
ގައެވެ .މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައި ަ
ލންޖެހެއެވެ.
ނ ނަތީޖާއަށް ބަ ަ
ނ ީ
ކންނަ ޤާ ޫ
ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނި ު
ނ
ނ ީ
ށވެ .މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާ ޫ
ޤބަލަ ެ
 .34ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަ ު
އ
ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅޭ ކަމެއްނޫނެވެ .ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެ ް
މކަށެވެ 1 .ޖުލައި 2021
ކށްފިނަމަ އެވަނީ ) (Retrospective application of lawގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަ ަ
ތަތުބީޤް ޮ
ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ
މކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ތބީޤު ކުރެވޭނެކަ ަ
މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ތަ ް
ނ މައްސަލައިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ް
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 8ވަނަ

ށ
ނަންބަރުގައިވަނީ "...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަ ް
ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ
ކން އެނގެއެވެ .އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ
މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ަ
ކަމަކަށް ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ޤާނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގޭނީ
ފާސްވި

އަލަށް

ޤާނޫނުގައި

އެގޮތަށް

ކަނޑައެޅި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،

ނުވަތަ

އެހެން

ޤާނޫނަކުންވިޔަސް

އެފަދަ

ނ އެނގެއެވެ".
އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދޭނަމަކަ ް
އިތުރުން

 .35މީގެ

އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ

ޤާނޫނީ

މަބްދައު

އެއްކަމަށްވާ

"މާޒީގެ

މައްޗަށް

ގން"
ނުހިނ ު

ޤާނޫނު

ޤޟިއްޔާގައިވާ
އވާ މޫސާ ނަޞީރު ވ .މީރާ ަ
ޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފަ ި
) (Retrospectiveދިވެހިރާއް ޭ
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ފަދައިން،

ރ
ތ އޭގެ ބު ަ
ނވީ ފަހުން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަ ަ
ތސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެ ު
ހން އިސް ި
ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ބަ ު
އ
އފުލަން ނުޖެހޭ ކަމުގަ ި
ވތަ ު
ލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނު ަ
ނވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ި
ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ު
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔ
 02 18އޮކްޓޫބަރު  2008ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2008/SC-C/02ޤަޟިއް ާ
19

 22ޖޫން  2020ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2014/HC-A/41ޤަޟިއްޔާ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .36އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމާފައިވާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވ .ފަރީދާ ޢުމަރު ޤަޟިއްޔާގެ

20

ފާހަގަކުރެވުނު

ށ
ނުކުތާތަކުގެ (ބ) ގައި "...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ތަތްބީޤުކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ކށް
މޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަ ަ
ތކުގެ މައްޗަށް ،ނުވަތަ ކުރެވޭ ު
އޢު ަ
ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ ވަޤާ ި
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނު
ކށް ތަޠްބީޤު ނުކުރެވުން ކަމާއި ،މި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ހުރިހައި
"ރަޖްޢީ" (ޮ )retrospective
ނ
ބާވަތެއްގެ ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު "...މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ަ
އޮތުމުން އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ،އެއާމެދު އަމަލު
ލކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ
ކުރެވުމުން އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫ ެ
އެއާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.
 .37އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި 1 ،ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން
ތބީޤު
ޟއްޔާގެ ނިންމުން ތަ ް
ޤ ި
ކށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ަ
އ އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ޮ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަ ި
ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު
 .38އެގާރަވަނަ ކަމަކީ :ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ކޮންމެ
މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،
ނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ
ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މި ި
ގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ
ވގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމު ެ
ތެރޭގައި ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެ ި
ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން
 .39ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފަ ި
މގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް
ކށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލު ު
ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ޮ
ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އ
ތހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެކަމެ ް
ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހި ް
ނމުން ނިންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ނ ް
ި
އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،އެ
ގ
ނމާ ނިންމުމާއި ،މީރާ ެ
ނވެ .މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނި ް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިން ެ
އެހެނިހެން

ނތައް
ނިންމު ް

އިސްތިއުނާފުކޮށް

މައްސަލަ

ބަލައިގަތުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ލިބިގެންވަނީ

ޓެކްސް

އެޕީލް

ކން އެނގެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ަ
 1 .40ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް 1
ށ
ލނެކަމަ ް
ގނެ ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެ ޭ
ލށް ހުށަހަޅައި ބަލައި ަ
ޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަ ަ
ލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ
އން ި
ނިންމައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43މާއްދާގެ (ނ) ި
ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ .މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ތައުނުކުރުމުގެ
ނނެއެވެ.
ފުރުޞަތެއް ނޯން ާ
ތ
 .41ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަ ަ
ރ
ހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ު
ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ .ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތައް
ހ
ބ ޭ
ލ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ކ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ް
ރތަމަ މަރުހަލާގައި ،ހުށަހެޅޭ އިންސާފުގެ މީޒާނަ ީ
ބެލުމަށް ފު ަ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން އެނގޭތީއެވެ.
 .42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން
ށ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް ،ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި
ފދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު
މ ަ
އން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރުި ،
ހކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".އެފަދަ ި
އަސަރު ފޯރައިފާނޭ ކޮންމެ މީ ަ
އިންޞާފު ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދޭ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ.
 .43ބާރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި ،އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،
ށ
އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮ ް
މފަދަ
ވނެވެ .މި ހިނދުގައި ި
އއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނު ާ
މކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ަ
ނ އަމަލު ކުރު ަ
ޓްރައިބިއުނަލު ް
ނމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ
ފ ަ
މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައި ި
ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

 .44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މާއްދާތަކުގެ
ނ
ނހެ ް
ނންމުންތަކާއި އެހެ ި
ި
ހންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ި
ތެރެއިން އެ ޤާނޫ ު
ނިންމުންތަކާމެދު

ހނަމަ،
މނުޖެ ޭ
ހިތްހަ ަ

އެ

ނިންމުންތަކަށް

އިއުތިރާޒުކުރުމުން،

އެ

އިއުތިރާޒާމެދު

ނިންމާގޮތާމެދު

ގ
ކށް ބުނާނަމަ ،އެ ބާވަތު ެ
މން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ މާއްދާއެކެވެ .އެހެން ގޮތަ ަ
ހނަމަ ،މީރާގެ ނިން ު
ހިތްހަމަނުޖެ ޭ
އސަލަތަކެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް
ނނީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މަ ް
މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާ ޫ
ބއުނަލެވެ .އަދި އެފަދަ
ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައި ި
އސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މަ ް
މކެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމު ެ
ށ
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަ ް
މނުޖެހޭ ޓެ ް
ނންމުމާމެދު ހިތްހަ ަ
މރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ި
 .45މިހެން ވުމާއެކު ،އިއުތިރާޒު ަ
ތން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ވސްނާލުން މުހިންމެވެ .އެގޮ ު
ދވެއްޖެނަމަ ،އޭގެ ނަތީޖާއާމެދު ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަން ު
ނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން
ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
ހ
ނ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެ ޭ
އ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތު ް
އ ފައިސާ ނުލިބޭހާހިނދަކުެ ،
ގން ެ
ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށި ެ
ދަރަންޏެކެވެ .އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ".
ޅ
ކހަކާގު ޭ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް ،ނުވަތަ އެ ޓެ ު
އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 49
ނޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ
ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް ،ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތަށް ދައްކަ ް
އސާ ހޯދިދާނެއެވެ ".އަދި އެ
ށޓަކައި ،ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް އެ ފަ ި
ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަ ް
ގ
ށހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތު ެ
ތށް ހު ަ
ގ ދަށުން ޝަރީޢަ ަ
ޤާނޫނުގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
މަރުޙަލާއަކީ ،ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި ،އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ
ގ
ވނެއެވެ .ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހު ެ
އޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނު ާ
އކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މަ ު
ގތުގައި ދަ ް
ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ޮ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ބެލޭނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ".
 .46އެހެން ކަމުން ،އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ ،އަދި އެ ނިންމުމުގައި
ނ
ނ ަ
ހށަހަޅަން އޮ ް
ތން ގޮތެއް ނިންމަން ު
ނކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮ ު
ނންމުމަށް ތައު ު
މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ި
ނ
ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމޭބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ހިލާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައާގުޅޭ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބލަންޖެހެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން
މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަ
އ މައްސަލައާގުޅޭ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި
މީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުންެ ،
ނުދެއްކޭނެކަން އެނގެއެވެ.
ފކުރެވޭނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް
އނާ ު
ވމުން އޭގެ ފަހުން އިސްތި ު
ކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ު
 .47ޓުރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ ،ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު
ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫ ު
މމެއް ގޮތުގައެވެ.
ޖހޭނީ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ނިން ު
ދން ބަލަން ެ
ނުކޮށްފިނަމަެ ،
ނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު ،އިންސާފުނުލިބި އެނބުރި
ނ އި ް
 .48ތޭރަވަނަ ކަމަކީ :އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމު ް
ނ
ނ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަ ަ
ދާންޖެހިއްޖެނަމަި ،މއ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާ ެ
ނ
މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ ް
މއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
އންނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ ާ
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ ".މިފަދަ ި
ށ މަތިކުރެވިފައިވާ
އބިއުނަލަ ް
ކ ޓްރަ ި
އންސާފު ހޯދައި ދިނުމަ ީ
ށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ި
ލ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ަ
ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ
ކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މަ ް
 1 .49ޖުލައި  2021ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
މންވާ ެ
ގތެއް ނިން ަ
އބިއުނަލުން ޮ
ތން ޓްރަ ި
ނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮ ު
މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތު ް
ގ
މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ެ
ޑއެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި
 77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނ ަ
ބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.
އަހުރެންނަށް ޤަ ޫ
.50

ނނާއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އހެންކަމުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް
ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެެ .
މރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދ
ނތަކާމެ ު
ނ ނިންމާ ނިންމު ް
 .51ސާދަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއި ް
ށ
ނ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ހނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ހިތްހަމަނުޖެ ޭ
ހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ "އިސްތިއުނާފުކުރުން"
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަ ެ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
އވެ.
ޖހެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަން ެ
ތކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ
 .52ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަ ަ
ގންވެއެވެ".
މހަކަށްމެ ލިބި ެ
ީ
އސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ
ފށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މަ ް
ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާ ަ
މިފަދައިންނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގޭ ގޮތުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މފައިވާ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިން ާ
ނނަކުން
ޤނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާ ޫ
ތ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ާ
ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ ނުވަ ަ
ވ
ގން ާ
ގ މަޞްލަޙަތު ލިބި ެ
ފހަގަކޮށް ،ކަމު ެ
ބލުކުރެވިގެން ،އެކަން ާ
ދކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަ ޫ
ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއި ަ
ފަރާތަކުން

ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތައް

ބެލުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ހައިކޯޓަށް

ގންވެއެވެ".
ލިބި ެ

މިފަދައިންނެވެ.

ހ
ހބެ ޭ
ޓެކު ާ

ޓތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 55
މތީ މަރުހަލާގެ ކޯ ު
ގ ނިންމުން ަ
މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ .އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ.
މން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނޭކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
 .53ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ހޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56
ހށަ ެ
އނަލަށް ު
ނނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބި ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު
ނފެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއު ާ
ށކަން އެނގެއެވެ .މީރާއިން
ށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަ ް
ބޭނުންކޮ ް
ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވޭނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ .މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ.
ސސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ.
އިދާރީ ނިންމުންތައް ޤާނޫނުއަ ާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު
 .54ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ
އ
ނ ި
ނ ާ
ވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކު ް
ނަންބަރު  2015/05އާއި ދި ެ
ކން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ،ޓެކްސް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
އ ނުކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ
ޤބޫލެ ް
ވނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ަ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެ ޭ
ނ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ
އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮން ަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އ
ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާ ި
ވ
ކން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ސިޓީއެކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .55ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުޞައިން ޒައިދާން ޖަލީލްގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .56ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ރައުޔު
ނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .57ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .58ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ނިންމުން
ނ
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑު ް
ބރު  TAT-CA-B/2020/022މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަން ަ
ގނެ،
އން  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި ބަލައިނު ަ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ި
ޤން
މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ނިންމައިފީމެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
ލ
އބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީ ް
ހށަހަޅައި އެ ނުކުތާ ާ
ހތަރެއް) ނުކުތާ ު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ަ ( 04
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
ގ
ފށިގެން  29ވަނަ މާއްދާ ެ
ވއިދު ގެ  24ވަނަ މާއްދާއިން ެ
 .59ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤަ ާ
ނިޔަލަށް

ހުރި

މާއްދާތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ވނީ
ތަޠްބީޤް ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

"ވަޒަންވެރި"

ވެފައިނުވާ

ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށްވީއިރު ،އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބަނީ

ހޯލްޑިންގްސް

(ބީ.ވީ.އައި)

ލިމިޓެޑް

އަކީ

ވރި"
"ވަޒަން ެ

ވެފައިވާ

ށ
ފަރާތެއްކަމަ ް

ހހިނދު،
ބަލަންޖެ ޭ

އަދި

ނ
އއި) ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަ ަ
މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓުގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީަ .
ޅ
ނނާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެ ި
މާއްދާއިން ފެށިގެން  29ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މައްދާތައް ޠަތްބީޤްކޮށްފައިވަނީ ޤާ ޫ
ވ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައި ާ
ވ ކަންތައްތަކަކީ:
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ރ
ހރި މާއްދާތަކަށް ބަލާއި ު
( .60ހ) ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  29ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ު
ށ
ށން މީރާއަ ް
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ދތަކެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
އެމާއްދާތަކަކީ ހެޑްއޮފީސް ހަރަދުތަކާބެހޭ މާއް ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓަރން އާއެކު މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ހެޑްއޮފީސް ހަރަދުތަށް ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ
ހ ގޮތުން ،އެފޯމު
ޢލޫމާތާބެ ޭ
މ ު
މނަންޖެހޭ ަ
ޅފައިވާ ބައިގައި ހި ަ
މށް ކަނޑައަ ާ
ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓަރން ފޯމް (މީރާ  )304ގައި ހިމެނު ަ
ލވާލާ މީރާއިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ހައު ޓު ފިލް އިން ދަ ބީޕީޓީ ރިޓަރން" (މީރާ )304
ފުރާނެ ގޮތާބެހޭ އިރުޝާދު އެކު ަ
ލިޔުމުގެ  12ވަނަ ޞަފްޙާގައި ވާގޮތުން ފޯމުގެ އެބައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި"
ށ ސާފުކޮށްއެނގޭކަމަށާއި،
ދއިމީ މަރުކަޒުތަކުންކަން ވަރަ ް
ވހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ާ
ނތަކުން ދި ެ
ވެފައިނުވާ ކުންފު ި
އެހެންކަމުން ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  29ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް
ވނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤުކުރެވިގެން ނު ާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .61ށ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު ،އެޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ ފަރާތް
ނ
އރު ،އެޤާނޫނުގެ  46ވަ ަ
މާނަކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެންގެން އޮންނަ ި
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މާއްދާގެ (ބ) ގައި" ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިފައިވާ ތަނަކީ
ދ ތަނަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް"
ފނި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުން ާ
ކޮބައިކަން ނިންމާނީ އެ ކުން ު
ވ
ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި އެ ތަނަކީ ،ކޮންތަނެއްކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތްނަމަ ،އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެފައި ާ
ތަންކަމަށް

ބަލާނީ،

އެ

ކުންފުންޏެއް

އުފެއްދި

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު

ތަންކަމަށް

ށ
ބަލައިގެންކަމަ ް

މޓެޑް އިން ޑޮކިއުމަންޓް  7ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރސް ރިޓްން ރިޒޮލިއުޝަންސް އިން ކުންފުނީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޕްލޭސް އޮފް ބިސްނަސްއަކީ
ސ
ދިވެހިރާއްޖެކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ ކުންފުންޏާބެހޭ ސްޓްރެޓިޖިކް ނިންމުންތައް ނިންމަނީވެ ް
ސ
ނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގް ް
ވ ރިޒޮލިއުޝަންއަށް ބެލުމު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން މިދެންނެ ި
ހޅާފައިވާ މި ރިޒޮލިއުޝަނަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން
ތން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަ ަ
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ފަރާ ު
ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ސައްހަ ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ ލިޔުމުގައި "ސާމްޕަމް ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން"
ޖަހާފައިވާކަމަށް މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅު ރިޒޮލިއުޝަންގެ ކޮޕީގެ
މަތީގައި "ސާމްޕަމް ބޯޑް ރެޒަލޫޝަން" މިފަދައިން ޖަހާފައިވަނީ އެ ކޮޕީއަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

ގ
ެ

ދ
ބތުވާފަ ަ
ވ ކަންކަން ސާ ި
ނ މިމައްސަލައިގައި ސާބިތުކުރަން ބޭނުން ާ
އޝަންތަކުގެ ތެރެއި ް
ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރެޒޮލި ު
ވއެވެ.
ބނެފައި ެ
ރެޒޮލިއުޝަނެއްގެ މިސާލެއްކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
އ
މގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" މާނަކޮށްދީފަ ި
( .62ނ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި "ހިންގު ު
ހ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ 84
މބެ ޭ
ނުވާއިރު "ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" މާނަކޮށްފައިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ވަނަ މާއްދާއިން މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން ،މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ ()TR-2015/B48
ޑ
ނފުންޏެއްގެ "ހިންގުމުގެ މައިގަނ ު
ބނުމަށް ކު ް
ދރީ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ޭ
(” )“TRB48ގައިކަމަށާއި އި ާ
އ
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" ކުރާ ތަނަކީ ކުންފުންޏާ ގުޅޭ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޕޮލިސީ ނިންމުންތައް ނިންމާ ތަންކަމުގަ ި
ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ކުންފުންޏެއްގެ "ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" މާނަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ީ
އެތަނަކީ(" ،ހ)

ނވަތަ (ށ)
ބއްވޭ ތަން؛ ު
ލވުންތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ޭ
ގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބައްދަ ު
ފނީ ެ
ކުން ު

ނންސް އާ
ކންފުނީގެ ފައި ޭ
ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް ޕޮލިސީސް ،ސްޓްރެޓިކް ޑައިރެކްޝަންސް ،މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތައް އަދި ު
ނ؛ ނުވަތަ
ގުޅޭ ފަދަ މަތީ ފަންތީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ތަ ް
ރިވިއުކުރުމަށްފަހު،

ޖކް
ސްޓެރެޓެ ި

ރިކޮމެންޑޭޝަންސް

ދޭ

ތަން".

(ނ) މުޅި ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ބަލައި،
ފަދަ

ކން
ނތައްތަކަށް ަ
ކަ ް

މށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ަ

ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

( .63ރ)  TRB48ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ "ހިންގުމުގެ
ގ
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ "ހިންގުމު ެ
ތ ބަލާއިރު ،ބަނީ ޯ
ޓރޯލް" އޮތީ ކޮންތާކު ޯ
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮން ް
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް" އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށާއި ،އަދި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަކީ،
ކމުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް
ހން ަ
ބނުމަށް ،ރެސިޑެންޓް ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި ،އެ ެ
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ޭ
ކން އެނގޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤް ނުކުރެވޭނޭ ަ
ވ
ރޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑްސްގައި އުފައްދާފައި ާ
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަކީ ބް ި
 63.1ބަނީ ޯ
ނ
ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫ ު
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ގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި،
ޔފާރިއަކީ ބ.
ކރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ވި ަ
 63.2ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމަށްފަހުު ،
މއި އެ ރިޒޯޓު ހިންގުންކަމާއި ،މި ވިޔަފާރި
ހންގަމުންދާ ސޮނޭވާފުށި ރިޒޯޓު އޯން ކުރު ާ
ކުންފުނަދޫ ގައި ި
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އެހެން
ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް އެކުންފުނީގެ ފަރާތު ް
އެއްވެސް ތަނެއްގައިވެސް ކުރަމުން ނުދާކަމަށާއި،
 63.3ބަނީ

ހޯލްޑިންގްސް

(ބީ.ވީ.އައި)

ލިމިޓެޑް

ގެ

ނލް
އެކްސްޓަރ ަ

އޯޑިޓަރެއްގެ

ގޮތުގައި

ނ
އެކުންފުނި ް

އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޭޕީއެމްޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓު" އަށް ބަލާއިރު،
ށފައިވަނީ ވިޔަފާރި ހިންގާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ
ޝލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮ ް
ކުންފުނީގެ އޮޑިޓެޑް ފައިނޭން ަ
ބަދަލުގައި މުޅި ކުންފުނި އެކައްޗެއް ގޮތުގައި ބަލައިގެންކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އަދި މިދެންނެވި އޯޑިޓަރުގެ
ލ
ފއިނޭންޝަ ް
ރިޕޯޓުގެ ފަށާ ޕެރެގްރާފްގައި "ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީވީއައި) ލޓޑ ("ކުންފުނި") ގެ ަ
ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޯޑިޓް ކޮށްފީމެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
އިން ކުރާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކީ "ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓް" އޯންކޮށް އަދި ހިންގުންކަން ،އޯޑިޓަރު
ނ
ގ ފަރާތު ް
ފނިތަކު ެ
ށފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ،ކޭޕީއެމްޖީގެ އަދި/ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ކުން ު
ޤަބޫލުކުރާކަން ފާހަގަކޮ ް
ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓް"ގެ ފެށުމުގައި (އިސްވެދެންނެވިފައިވާ
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓް" ގެ ފެށުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލ
ޝ ް
ގޮތާ ޚިލާފަށް) "އެކްސްވައިޒެޑް ލޓޑ – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ("އޮޕަރޭޝަން") ގެ ފައިނޭން ަ

21

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު)
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ހލްޑިންގްސް
އންނަކަމަށާއި ،މިއީވެސް ބަނީ ޯ
މވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޯޑިޓް ކޮށްފީ ެ
ނ
ޏއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ނޫންކަ ް
ކންފުން ެ
ތނެއްގައި ހިނގަމުންދާ ު
މޓެޑްއަކީ އެހެން ަ
(ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށާއި،
ގ ވިޔަފާރި
ކންފުނީ ެ
ތންު ،
އޓަން ވެފައިވާގޮ ު
ގން ރޭވި ބަ ް
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ހިން ު
 63.4ބަނީ ޯ
ގ އެންމެހާ އޮޕަރޭޝަންސް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މުޅި ކުންފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް
ފނީ ެ
ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ކުން ު
ކއި ގުޅިގެން
ށ ލިބޭނެ ވިޔަފާރި ފުރުސަތުތަ ާ
ކންފުންޏަ ް
އށް އޮތް ތަނުގައި ު
ބެލުމާއި ،މިހާރާއި އަދި ކުރި ަ
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ތައްޔާރުކޮށް ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ދެމުން
ނފުނީގެ މެނޭޖިންގ
މނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ވީހިނދު ،ކު ް
ގެންދިއުމަކީ ކުންފުނީގެ ެ
ނ
ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗެއަރމަން މރ .ސޯނަޝާހް ޝިވްޑަސަނި އަކީ ކުންފުނީގެ ވަރކް ޕަރމިޓް ގެ ދަށު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ ހުންނަ" ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް" ކާޑު އަދި ވީޒާ ވެސް އޮތް
ފަރާތެއްކަމަށާއި،
ނ
ތއް ނިންމަ ީ
ނ ަ
މހިއްމު ސްޓްރެޓެޖިކް ނިންމު ް
 63.5ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ މައިގަނޑު އަދި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށާއި،

މިގޮތުން

ކުންފުނިން

ވ
ނިންމާފައި ާ

އެންމެ

މުހިއްމު

ސްޓެރެޓެޖިކް

އެއް

ނިންމުންކަމަށްވާ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ރިޒޯޓުގެ ވިލާސް ވިއްކުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކުންފުނީގެ
ފަރާތުން

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ

ދވެހިރާއްޖޭގައި
ި

ކުންފުނީގެ

މނޭޖިންގ
ެ

ޑައިރެކްޓަރކަމަށާއި،

އަދި

މި

ނ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދެފަރާތު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުކަމަށާއި ،އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ަ
ކއި ،މުހިއްމު
 63.6ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ ޖެނެރަލް ޕޮލިސީތަކާއި ،ސްޓްރެޓެޖިކް ނިންމުންތަ ާ
ގ
ޝލް ކަންކަން ނިންމައި ސޮއިކުރުންފަދަ ،ކުންފުންޏާ ގުޅޭ މަތީފަންތީ ެ
އެއްބަސްވުންތަކާއި ،ފައިނޭން ަ
ދވެހިރާއްޖޭގަކަމަށާއި ،މިގޮތުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ
އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމަނީ ި
ވއި ދެންހުރި
އކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން އެއް އެކައުންޓް ފިޔަ ަ
ބންކް ެ
ނަމުގައި ( 6ހައެއް) ޭ
އެކައުންޓުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ
ޖުމްލަ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ( 54%ފަންސާސް ހަތަރު އިންސައްތަ) ފައިނޭންސް
ނ
ރހުނުކޮށްގެ ް
ފނީގެ މައިގަނޑު އެސެޓްކަމުގައިވާ ސޮނޭވާފުށި ރިޒޯޓުގެ ހެޑް ލީސް ަ
ކޮށްފައިވަނީ ކުން ު
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ނަގާފައިވާ ލޯނުންކަމަށާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި
ބޭރުގެ

އެކައުންޓްތަކުގެ

ތަފްސީލް

ހާމަކުރަންޖެހޭކަމަށް

މީރާގެ

ބީ.ޕީ.ޓީ

ރިޓާން

304

ފޯމުގައި

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

ނކަމުން
އެހެ ް

ކުންފުނީގެ

މުހިއްމު

ފައިނޭންޝަލް

ގުޅިފައިވަނީ

ކަންކަން

ތގައިވެސް
ޤޤަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުދަލަކާއިކަމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފައިނޭންޝަލް ކަންކަން ހަ ީ
ދލީލުކޮށްދޭކަމަށާއި،
ހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން ަ
ކރުން ހިމެނޭ
ށފައިވާ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް ފާސް ު
ނ (ކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކޮ ް
ގ ް
 1991 63.7ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ގޮތަށް)

ނފުނީގެ
ކު ް

ބޯޑުގެ

އެންމެހާ

ވންތައް
ބައްދަލު ު

އވާފައިވާނީ
ބާ ް

ށއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަ ާ

ބަނީ

ޓޑަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ އާމްދަނީއަކީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމި ެ
އ
ގތުން  2016ގެ ޓެކްސް އަހަރުގައި ( 1ޖުލަ ި
ބނު އާމްދަނީކަމަށާއި ،މި ޮ
ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ތަކުން ލި ު
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ނ  2016އަށް) ބަނީ ޯ
 2015އިން  30ޖޫ ް

ލ
ބނު ޖުމު ަ
ށ ލި ު
އަ ް

އާމްދަނީ ކަމަށްވާ ( 19,065,808.00ނަވާރަ މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށެއް
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) އާއި 2016 ،ގެ ޓްރާންސިޝަނަލް ޓެކްސް އަހަރުގައި ( 1ޖުލައި 2016
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
އިން  31ޑިސެމްބަރ  2016އަށް) ބަނީ ޯ

ލ
ލބުނު ޖުމް ަ
އަށް ި

އާމްދަނީކަމަށްވާ ( 8,422,867.00އަށް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ބާވީސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް
ހަތެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) އާއި އަދި  2017ގެ ޓެކްސް އަހަރު ( 1ޖަނަވަރީ  2017އިން 31
ދނީކަމަށްވާ
މލަ އާމް ަ
ލމިޓެޑަށް ލިބުނު ޖު ް
ނ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ި
ޑިސެމްބަރ  2017އަށް) ބަ ީ
ހހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް
މލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ަ
( 22,767,292.00ބާވީސް ި
ރއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިން ލިބިފައިވާ
ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) އަކީވެސް ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ާ
ނ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް
އާމްދަނީކަން އެނގެން އޮތްކަން .އަދި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެހެ ް
ގ
ފންޏަށް ލިބޭ އެންމެހާ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިން ާ
ހިންގަމުން ނުދާތީއާއި ،ކުން ު
ހރާއްޖޭގައި
ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ކަމަށްވާތީ ،ކުންފުނީގެ މުޅި ވިޔަފާރި ބަރޯސާވެފައިވަނީ ކުންފުނިން ދިވެ ި
ހިންގާ

ވިޔަފާރީގެ

ހަރަކާތްތައް

ހިނގާނުހިނގާ

ގ
ގތު ެ
ޮ

މައްޗަށްކަމާއި،

ކުންފުނި

ފުރަތަމަ

ހލްޑިންގްސް
ޯ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވަނީ ބްރިޓިޝް ވަރޖިން އައިލަންޑްސްގައި ކަމުގައިވިޔަސް ،ބަނީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުމުގެ

ރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނީ ޒިއްމާއެއް އޮތް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
( .64ބ) ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ކަމަށްވެފައި ،ކުންފުނީގެ އެންމެހާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
ފަރާތުން އަހަރަކު ( 183ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް) ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނގެ ޢާއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި
ފ ީ
ހރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައި ،ކުން ު
ނ ދިވެ ި
އ ބާއްވަ ީ
ފނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަ ް
ކަމަށްވެފައި ،ކުން ު
ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިރެކްޝަންތަކާއި ،މައިގަނޑު އެއްބަސްވުންތަކާއި ،މުހިއްމު މާލީ ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލްގެ
ސ
ބނީ ހޯލްޑިންގް ް
ށވާތީަ ،
ގ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަމަ ް
ރއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ކުންފުނީ ެ
ނންމަނީ ދިވެހި ާ
ނިންމުންތައް ި
ނ
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ސެންޓްރަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށް ޤާނޫނީގޮތު ް
ތން،
ވނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި  TRB48ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ނނު ގެ ަ 46
ނ ބީޕީޓީ ޤާ ޫ
އ އެހެންކަމު ް
ބަލަންޖެހޭކަމަށާ ި
ހނީ
ލމިޓެޑާމެދު ބެލެވެންޖެ ޭ
ނ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ި
ނތަކަށްޓަކައި ބަ ީ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނު ް
"ރެޒިޑެންޓް" އެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ވަޒަންވެރި" ވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި ،ބީޕީޓީ ޤާނޫނުގެ 43
ނ
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ނ ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ލިމިޓެޑް (އެސް.ޓީ.އެލް) އާއި ،ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑް
ބަލަންޖެހޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމު ް
(އެސް.އެމް.އެލް) އަދި ސޮނޭވާ ކިރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އެސް.ކޭ.އެސް) އަކީ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ނ
ބނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ "ހެޑް އޮފީސް" ގެ ގޮތުގައި ޤާނޫ ީ
މތިން ަ
ގ ަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނފައިވެއެވެ.
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
ނބެލެވޭނެކަމަ ް
ހަމަތަކުގެ މަތިން ު
ބލާއިރު ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަކީ
ނކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަގޮތެގައި ަ
( .65ޅ) އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަ ް
"ރެޒިޑެންޓް" އެއް ކަމަށްވެފައި ،އަދި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ
ނތީއާއި ،އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އާއި ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ
މާއްދާ ނުހިނގާ ެ
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަނީ ޯ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ގޮތުގައި ބެލެވިގެންވާނޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތަތީ ،ބަނީ ހޯލްޑިން ް

ގެ "ހެޑް އޮފީސް" ގެ

ގެ އަތުން ހަރަދުވެފައިވާ އަދި

ލސް އެންޑް މާރކެޓިންގ
އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަށް ދައްކާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ފީ އާއި ،ސޭ ް
ބލައި
ގމުގެ ހަރަދުތަކަކީ ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދުތަކެއް ކަމަށް ަ
ހން ު
ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ި
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އ
އެ ހަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭ މިންވަރު ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ( 3%ތިނެ ް
އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ ބީޕީޓީ ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ
ގ
ނނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
އހަރަދުތަކަކީ ބީޕީޓީ ޤާ ޫ
ކރަންޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށާއިެ ،
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު އަދި ބަދަލު ު
ނ
ވންޖެހޭ ޢަދަދުތަކެއްކަ ް
ބނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑަށް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީއިން އުނިކުރެ ެ
ދަށުން ަ
ބނެފައިވެއެވެ.
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަ ަ
 .66ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި
ށޓަކައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް
 TRB48ގައި ބުނާ ފަދަ "ރެޒިޑެންޓް" އެއް ކަމަށް ދެކޭ ޙާލުގައި ،ހަމައެކަނި ބަހުޘްގެ ބޭޏުމަ ް
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އަކީ "ދާއިމި މަރުކަޒެއް" ކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

ގެ

އަތުން ހަރަދުވެފައިވާ އަދި އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލް އަށް ދައްކާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ފި އާއި ،ސޭލްސް
އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކަކީ ހެޑް އޮފިސްގެ
ނ
މށްބު ެ
ލފު ނިންމުމެއް ކަ ަ
ޓ ގަވާއިދާއި ޚި ާ
ޤނޫނާއި ބީ.ޕީީ .
ނމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
ނ ނި ް
ހަރަދު ތައް ކަމަށް މީރާއި ް
ޑއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ
އ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަ ު
ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާ ާ
ވ ކަންތައްތަކަކީ:
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
( .67ހ) ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުތައްކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ބަނީ ހޯލްޑިން ް
ގ
ނނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
ކއި ކޮށްފައިވާ އަދި ބީޕީޓީ ޤާ ޫ
ށ އާމްދަނީ ޖެނެރޭޓް ކުރުމަށްޓަ ަ
(ނުވަތަ "ދާއިމީ މަރުކަޒް") އަ ް
ޖހޭ ހަރަދުތަކެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން؛
(ހ) ގެ ދަށުން އުނިކުރެވެން ެ
67.1

ވރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމާފައިވާ ލަނޑާގިރާ ަ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

22

އަދި އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.

ޓ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރި ީ

23

ތކަކީ އޭގެ
މައްސަލާގައި ހެޑްއޮފީހަށްކުރާ ރީއިމްބަރސްމަންޓްސް ަ

މައްޗަށް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނުހިނގާނެ ހަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން އޮތްއިރު،
އެޕެންޑިސްކް

1

ގައި

ހިމެނިފައިވާ

މިމައްސަލައިގައި

ހޞޫމާތްއުފެދިފައިވާ
ު

22

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  12އެޕްރީލް  2017ގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/002މައްސަލަ

23

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  12އެޕްރީލް  2017ގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003މައްސަލަ

އޮޑިޓް
ނ
ގި ަ

ރިޕޯޓުގެ

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އވުމުން މި
ވތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގައިފަ ި
ރީއިމްބާރސްމަންޓްސްކަމާއި އަދި މި ޢަދަދުތަކަށް މީރާއިން ި
ގކަމަށާއި،
ނވެސް ޤާބޫލުކޮށްފައިވާކަން އެނ ޭ
ވ ހަރަދުތަކެއްނޫންކަމަށް މީރާއި ް
ހަރަދުތަކަކީ ހެޑްއޮފީހަށްކޮށްފައި ާ
67.2

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިން މެނޭޖްމަންޓް ފީ އާއި ،ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި
ގުޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތައް އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި
އެސް.ކޭ.އެސް އަށް ދައްކާފައިވާނީ ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ
ވިޔަފާރިތައް ހަރުދަނާކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ހިންގުމަށްކަމަށާއި އަދި އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި
އެސް.ކޭ.އެސް

ވަކިވަކި

އަކީ

ޤާނޫނީ

ޝަޚްޞުތަކެއްކަމަށްވެފައި،

އެއިން

އެއްވެސް

ކުންފުންޏަކީ

ނ
ލ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (އައި.އެފް.އާރް.އެސް) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އނޭންޝަ ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަ ި
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓަކަށްވެސް ނުވާކަމަށާއި،
67.3

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްއަކީ ބްރިޓިޝް ވާރޖިން އައިލެންޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ކުންފުންޏަކުން

ދާއިމީމަރުކަޒެއް

މެދުވެރިވެގެން

ރާއްޖޭގައި

ހިންގަމުންދާ

ށ
ވިޔަފާރިއެއްކަމަ ް

މީރާއިން

ށޓަކައި ،ދާއިމީމަރުކަޒުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ޤަބޫލުކުރިނަމަވެސް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ް
ނނާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤަވައިދާއި އަދި ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ޓެކްސްރޫލިންގ ތަކާއި
ބަލަންޖެހޭނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
ލ
އިންޓަރނޭޝަނަ ް

ބެސްޓްޕްރެކްޓިސް

އަށްކަމަށާއި،

ނ
ތ ް
އެގޮ ު

މީރާގެ

ނަންބަރު:

TR-2012/B13

ވ
ވ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެ ޭ
މތިން ،ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައި ާ
) (TRB13ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ވިޔަފާރި ފައިދާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ "އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މޮޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެންޝަން އޮން
ނ މާއްދާގެ  2ވަނަ ޕެރެގުރާފްކަމަށާއި،
އިންކަމް އެންޑް ކެޕިޓަލް  (MTC) 2010ގެ  7ވަ ަ
އެމާއްދާގައިވާގޮތުން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މަރުކުޒަކާ މެދު ބެލެވެންޖެހޭނީ
އެމަރުކަޒެއް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރި ޝަޚްޞާއި މުޅިން ވަކިން ވިޔަފާރިކުރާ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި،
އެއުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ އަދި ޔޫ.އެން ގެ ޑަބަލްޓެކްސް އެވޮއިޑެންސް ޓްރީޓީ މޮޑެލްގެ އާޓިކަލް
( 7ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް) ގެ ) (2ވެސް ބާރުއަޅާކަމަށާއި މިގޮތުން ހަމަ މި މޮޑެލްގެ އާޓިކަލްގެ  7ގެ
 2ވަނަ ޕެރަގުރާފުގައި
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

ސަފުހާ  81ގެ

29

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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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.
އންގިގެންދާ ޙަޤީޤަތަކީ،
މށާއި ،މި އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤް ކުރުމުން ެ
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ަ
ނ
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ-ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ އަދި އެކުންފުންޏަކު ް
ހަމައެކަނި

ކުރާވިޔަފާރިއަކީ

ޤާއިމުކުވެރިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރެސިޑެންޓެއް

ނުވަތަ

ކުރާވިޔަފާރިއަށް
ޕަރމަނަންޓް

ވީހިނދު،

އެފަރާތަކީ

ކށްވެފައި،
އެސްޓެބްލިޝްމަންޓަ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އެފަރާތަކުން

ހންފަރާތަކާއި މެދު ކުރާ މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން ހިނގާ ޚަރަދަކީ ،ވަކި
އާމްދަނީހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ެ
ޝަހްސަކުން

ނުވަތަ

ކ
ވަ ި

ކުންފުންޏަކުން

ހދުމަށް
ނ ޯ
އާމްދަ ީ

ހިންގާ

ކ
ހަރަދުތަކެ ޭ

އެއްފަދައިން

ކމަށާއި،
އުނިކުރެވެންޖެހޭނެ ހަރަދުތަކެއް ަ
67.4

ދ
މ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައި ާ
ވހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ދާއި ީ
ކން ދި ެ
ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ފަރާތަ ު
ހިސާބުކުރާއިރު ،ބީޕީޓީ ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ ގަވާއިދު އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަމަށް  TRB13ގެ  2ވަނަ
ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އަދި މިގޮތުން ވަކި ޚަރަދަކީ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އާމްދަނީއިން
ޤނޫނުގެ  10ވަނަ
އުނިކުރެވޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިއަސް އެކަމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ބީޕީޓީ ާ
ލޤްކޮށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަހަރެއްގެ
މާއްދާގެ (ހ) ކަމަށްވީއިރު ،އެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުޠް ަ
ތެރޭގައި ކުރެވޭ ހަރަދުތަކަކީ ފައިދާ ހިސާބުކުރާއިރު އާމްދަނީއިން އުނިކުރެވޭނެ ޚަރަދެއްކަމަށްވާކަމަށާއި،

67.5

ށ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
ކ ް
މިމައްސަލާގައި ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ މުޠްލަޤް ޮ
ނ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް
އަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި ބަ ީ

އަކީ

ނ
"ސޮނޭވާ ފުށީ" ގެ މިލްކުރެވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެރިޒޯޓް ހިންގަމުންދަނީ (އެހެނިހެ ް
ވފައި ،އަދި
ރިޒޯޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން) މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުންކަމަށް ެ
ހލްޑިންގްސް
ނތަކަކޭވެސް އެއްފަދައިން ބަނީ ޯ
ނފު ި
ހރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެން ކު ް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ަ
މޓެޑް
(ބީ.ވީ.އައި) ލި ި

ދށުން ދައްކާފައިވާ
ނޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ަ
ށ ،މެ ޭ
ގެ ފަރާތުން ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖަރަ ް

ވ
ޔންކޮށްފައި ާ
އންސެންޓިވް ފީ އަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަ ާ
ޓންގ ފީ އަދި ި
ފ އާއި ،މާރކެ ި
މެނޭޖްމަންޓް ީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ގޮތުގެމަތިން

ދައްކާފައިވާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަދި

ބާޒާރުގައި

އެފަދަ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ދެވޭ

ހަމައިން

ދައްކާފައިވާ

އަގުތަކެއްކަމަށްވުންކަމަށާއި،
67.6

ނ
މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް މީރާގެ އޯޑިޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމު ް
ގ  29ވަނަ މާއްދާގައި
ތއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއީ ބީޕީޓީ ޤާނޫނު ެ
އެފަރާތްތަކުންވެސް އެ ހަރަދު ަ
ނ ކޮށްފައިވާ
ގސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އި ް
ހލްޑިން ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "އާންމްސް ލެންތު" ގައި ބަނީ ޯ
ހލްޑިންގްސް
ހަރަދުތަކެއްކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓަރުންވެސް ބަލައިގެންފައިވާއިރު ،މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބަނީ ޯ
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

ށފައިވާ ހަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އާދައިގެ މަތިން ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދިޔުމުގެ
އިން ކޮ ް

ނ
ކން މަދަ ީ
ގ ގޮތުގައި ަ
އށް އާމްދަނީ ހޯދުމު ެ
ތެރެއިން ހަމައެކަނި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ަ
އވެއެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަމަށް ި
މ
ކށްފިނަ ަ
ނ މާއްދާ ތަޠްބީޤް ޮ
އޗަށް ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަ ަ
( .68ށ) މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ މަ ް
މށާއި ،އެގޮތުން؛
އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ދެފަހަރު ޓެކްސްކުރުން (ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން) ކަ ަ
68.1

ނގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
ބީޕީޓީ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުން އެޤާނޫ ު
އދި މީރާއަށް
އނިކުރެވޭނެ ަ
އެއްވެސް ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ ޖުމްލަ ޢަދަދުން ު
ނކޮށް މީރާއަށް ދައްކާފައިނުވިކަމުގައިވިޔަސް،
އރު ،އަދި އެގޮތުން އެޢަދަދު އު ި
ދައްކަންޖެހޭނެ ޢަދަދެއްކަމަށްވީ ި
އ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މީރާއަށް ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ ކެނޑިގެން ނުދާނެކަމަށާއި،
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ ި

68.2

ޤނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ގެ
މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ބީޕީޓީ ާ
ލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ ހަރަދުތައް
ދަށުން އެހަރަދުތަކުން ވިތުހޯ ް
މށާއި އެއީ
ޓޑަށް ލިބިފައިވާ ޚީދުމަތްތަކެއްކަ ަ
ނިސްބަތްވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމި ެ
ނކަމަށާއި،
ތތަކެއް ނޫ ް
ކށް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަ ް
ފނިތަ ަ
މީރާއިން "ހެޑް އޮފީސް" ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުން ު
މޓެޑަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ބެލިކަމުގައިވިޔަސް،
ސ (ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
ނ ހޯލްޑިންގް ް
އެހެންކަމުން ބަ ީ
ބނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި)
 TRB13ގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  3ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަ
ލިމިޓެޑްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ އުފެދިގެން އުޅޭ އެންމެހާ ހަރަދުތަކަކީވެސް

ސަފުހާ  81ގެ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މށާއި އަދި އެއީ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ
ގއި ބެލެވެންޖެހޭނެކަ ަ
އުނިކުރެވޭނެ ހަރަދުތަކެއް ގޮތު ަ
ގން ނުވާނެކަމަށާއި،
ނ ހަރަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވި ެ
ދަށުން އުނިކުރުން ޤައިދުކުރެވޭ ެ
68.3

ނ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ބީޕީޓީ ޤާނޫނު އަދި ބީޕީޓީ ގަވާއިދަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލައިލުމު ް
ސޝަން" އިން
އެޤާނޫނުތަކުގެ ނިޔަތަކީ އެއް އާމްދަނީއަކުން ދެ ޓެކްސް އެއް ނެގުމުން ނުވަތަ "ޑަބަލް ޓެކް ޭ
އދާގެ ދަށުން
ނ މާ ް
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  53ވަ ަ
އެއްކިބާވުންކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގު ާ
ބރު TR-
ޑަބަލް ޓެކްސްސޭޝަން އެގްރީމެންޓަކައި ނުލައި ދެވޭ ކްރެޑިޓް ދިނުމުގައި ،މީރާގެ ނަން ަ
ނ
ނފުންޏަކު ް
ވނަ ޕެރެގްރާފުގެ ދަށުން ރެޒިޑެންޓް ކު ް
 2012/B17ޓެކްސް ރޫލިންގ (” )“TRB17ގެ ަ 4
ރ
ޑިވިޑަންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރަން ހުއްދަ ދޭއިރު ،އަދި މީރާގެ ނަންބަ ު
 TR-2012/B9ޓެކްސް ރޫލިންގ (” )“TRB9ގެ  4ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
ބރު TR-
ދައްކާފައިވާ އާމްދަނީއަކީވެސް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭ ޢަދަދަކަށްވީއިރު ،އަދި މީރާގެ ނަން ަ
 2012/B69ޓެކްސް ރޫލިންގ (” )“TRB69ގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް
ދެވޭ އުޖޫރައަކީ އެ އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މުސާރަ ގޮތުގައި ބެލެވޭއިރު،
ޝން އެވޮއިޑް
ކގެ ނިޔަތަކީ ޑަބަލް ޓެކްސޭ ަ
ޤނޫނުތަ ު
ވނީ އިސްވެދެންނެވުނު ާ
މިއެންމެހާ ކަމަކުންވެސް ހާމަ ަ
ކުރުންކަމަށާއި،

68.4

ލޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ ޢަދަދުތަކެއް
ތހޯ ް
މިމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވި ު
މ
އނިކުރެވޭނީ އެން ެ
އނިނުކުރެވޭނެކަމަށާއިު ،
ރހަމައަށް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ު
ކަމަށްވާތީ ،އެ ޢަދަދުތައް ފު ި
އ ހަމައަށްކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ތނެއް އިންސައްތަ) ާ
ދނީގެ ި ( 3%
ގިނަވެގެން ޖުމްލަ އާމް ަ
ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްވެމިދެންނެވުނު ކަންކަމާ ޚިލާފު އަދި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފު
ށ
ނމުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެހަރަދުތަކަށް ( 25%ފަންސަވީސް އިންސަތް) އަ ް
ނިންމުމެއްކަމަށާއި ،އަދި އެނި ް
އ )15%
ގ ގޮތުގަ ި
ޓެކްސް ކުރެވުންކަމަށާއި( ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  10%އަދި ބީޕީޓީ ެ
މ
ނ ނިން ި
އެހެންކަމުން މިމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތައް އުނިކުރުން ޤައިދުކުރަން މީރާއި ް
ޤނޫނާއި TRB9 ،އާއި TRB17 ،އަދި
ހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ،ބީޕީޓީ ާ
ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
 TRB69ގެ ރޫޙާވެސް ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި،
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68.5

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެސް.ޓީ.އެލް އާއި ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ
"ހެޑް އޮފީސް" ގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާއިން
ކސް ގައިޑް "( 13.1 Vވިތްހޯލްޑިންގ
ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،މީރާގެ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ށ
ޓެކްސް ގައިޑް") ގައިވާ  27ނަންބަރު ސުވާލާ ގުޅިގެން އެއޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢޫލޫމާތަ ް
ބަލާއިރު( ،ދާއިމީ މަރުކަޒާއި ހެޑް އޮފީސް އެއީ އެއް ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭތީ) ދާއިމީ މަރުކަޒަކުން
ސ ދައްކަން
ތހޯލްޑިންގ ޓެކް ް
ޓ ފީ އިން ވި ް
މން ް
ޑ އޮފީހަކަށް ދައްކާ މެނޭޖް ަ
ނ ހެ ް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުން ަ
ނުޖެހޭއިރު،

ބަނީ

ގސް
ހޯލްޑިން ް

(ބީ.ވީ.އައި)

ކ
ލިމިޓެޑަ ީ

ދާއިމީ

މަރުކަޒެއްކަމަށާއި

އެސް.ޓީ.އެލް،

އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އެއީ އެމަރުކަޒުގެ ހެޑް އޮފީސް ގެ ގޮތުގައި ބަލައިފިނަމަ ،މައްސަލައިގައި
ނ
ނ އެ ޕޭމަންޓްތަކު ް
ހނެއިރު ،މީރާއިން ވަ ީ
ޖ ޭ
ޑންގ ޓެކްސް ދައްކަން ނު ެ
ނ ވިތުހޯލް ި
ހިމެނޭ ހަރަދުތަކު ް
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑަށް އަންގާ އެ އަދަދުތަކަށް
މށް ބަނީ ޯ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކު ަ
މީރާއިން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށާއި،
68.6

ނ
އސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ބަ ީ
ޖހޭ ޙާލަތުގައި އެސް.ޓީ.އެލްެ ،
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަން ެ
ދއްކަންޖެހޭ
ކއް ގޮތުގައި ބަލާފައި ،ބީޕީޓީ ަ
ޓޑްއާއި ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްތަ ެ
މ ެ
ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
ނ
ޙާލަތުގައި އެ ތިން ކުންފުންޏަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ގޮތުގައި މީރާއި ް
ބަލާފައިވާ ބެލުމަކީ ހަމަނުޖެހޭ ،އަދި ބުއްދީގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށާއި އަދި މީގެ ކުރިން
ޓޑްއާއި ވަކި
މ ެ
ބނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
ގއި އެ ތިން ކުންފުންޏަކީ ަ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމު ަ
ލޑިންގްސް
ބނީ ހޯ ް
އ މީރާއިން ބަލާފައިވާތީ ،ބީޕީޓީ ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެއީ ަ
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކެއްގެ ގޮތުގަ ި
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ދެން ބެލެވިގެން ނުވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ.

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
( .69ނ) އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާ ަ
ތން؛
ގއި ނުބެލެވޭނޭކަމަށާއި އެގޮ ު
ގޮތުގެމަތިން ހެޑް އޮފީހުގެ ގޮތު ަ
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69.1

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި "ހެޑް އޮފީސް" މާނަކޮށްފައިވަނީ (ހ) ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ
ރގައި ހުރި އެފަރާތުގެ އެހެން ދާއިމީ
ވެރިފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީސް ނުވަތަ (ށ) ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ ު
ތކާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން ފަރާތެއް ،މިގޮތަށްކަމަށާއި،
މަރުކަޒެއް ނުވަތަ (ނ) އެފަރާ ަ

69.2

ބީޕީޓީ ޤާނޫނު އަދި ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް "ގުޅުންހުރި" މި ލަފުޒުގެ އާންމު މާނައެއް ދެވިފައެއް
ފއިވަނީ ވަކި ޚާއްޞަ މާއްދާތަކެއްގެ ބޭނުމަށް ދެވިފައިވާ ޚާއްޞަ
ނުވާކަމަށާއި ،ހަމައެކަނި ދެވި ަ
މާނައެކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،އެމާއްދާތަށް ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކަކަށް އެ ޚާއްޞަ މާނަކުރުން
ގއި އެ
އ ހަމައެއާއެކު ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ަ
ވނެކަމަށާ ި
ބޭނުންކުރެވިގެން ނު ާ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ނުވަތަ އެފަދަ
ޓންޑަރޑް އަކަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ" ،ގުޅުންހުރި" މި ލަފުޒު
އެހެނިހެން އެކައުންޓިންގ ސް ޭ
ޓންގ
އން ި
މާނަކުރުމުގައިވެސް ބަލަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް އަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެނިހެން އެކަ ު
ސްޓޭންޑަރޑަކަށް ކަމަށާއި،

69.3

ޓންގ ސްޓޭންޑަރޑް ( 28އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން އެސޯސިއޭޓްސް އެންޑް
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުން ި
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރޒް) ("އައި.އޭ.އެސް  )"28ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެއް ޝަޚްޞަކީ އަނެއް
ޝަޚްޞަކާއި "ގުޅުންހުރި" ޝަޚްޞެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ ޝަޚްޞުން އަނެއް ޝަޚްޞުގެ މައްޗަށް
އެކަށީގެންވާ (ނުވަތަ މަތީ ދަރަޖައަކަށް) ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭނަމަ ކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އެއް
ނ ނުފޫޒު އޮތް
ގ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ީ
ޝަޚްޞަކުން އަނެއް ޝަޚްޞު ެ
މމުގައި ވޯޓުގެ އިންސައްތައިގެ ތެރެއިން
ނން ު
ޝަޚްޞުން އަނެއް ޝަޚްޞުގެ އެންމެ މަތީ ނިންމުންތައް ި
ށއި،
ނ ނަމަކަން އެނގެން އޮންނަކަމަ ާ
( 20%ވިހި އިންސައްތަ) އޮން ަ

69.4

ގ ( 100%ސަތޭކަ
ވފުށި ބީ.ވީ.އައިެ .
އެހެންކަމުން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑަކީ ސޮނޭ ާ
އިންސައްތަ) ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށާއި ،އެސް.އެމް.އެލް އަކީ ސޮނޭވާ ހޯލްޑިންގްސް ސިންގަޕޯރ ގެ
( 100%ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށާއި ،އަދި އެސް.ޓީ.އެލް އަކީ އެސް.އެމް.އެލް ގެ
( 100%ސަތޭކަ އިންސައްތަ) ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށާއި ،އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ސިކްސް
ސެންސެސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑާއި ޓަމިލްކޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕީ.ޓީ.އީ ގެ ސަބްސިޑިއަރީ އެއްކަމަށާއި،
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް ގެ މައްޗަށްވެސް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި)
ކމަށާއި،
ގެ (އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން) އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ނޯންނަ ަ

ލިމިޓެޑް

އ ކަމަށް
މޓެޑާއި "ގުޅުންހުރި" ކުންފުނި ތަކެ ް
ޑންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލި ި
އެހެންކަމުން އެއީ ބަނީ ހޯލް ި
މށާއި ،ވީމާ ،އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަކީ ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ 24
ނުބެލެވޭނެކަ ަ
އ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި
ނތަކަށްޓަކަ ި
ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނު ް
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބެލެވިގެން ނުވާނެކަ ަ
ތ
ފ ޭ
ދތަކަކީ "ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދުތަކުގެ" މާނައަށް ނު ެ
( .70ރ) މިމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަ ު
ހަރަދުތަކެއްކަމަށާއި ،މިގޮތުން؛
70.1

މއްދާގެ (ރ)
ގ  10ވަނަ ާ
އ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
މއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގަ ި
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ ާ
ނނަށް ކުރާ
ޓ ް
ގެ  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދުތަކުގެ" ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ކޮންސަލްޓަން ު
ލ އެސެޓެއް
ޚަރަދާއި ،ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި ،އިންޓޭންޖިބަ ް
އދި އެފަދަ
ކރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ،ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ަ
ނން ު
އ ބޭ ު
ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެ ް
ޚަރަދާއި ،ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން
ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިނާމަ އެ ހަރަދުތަށްކަމަށާއި،

70.2

ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމަށް ބަލާއިރު" ،ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކީ" އެ
އ
އެއޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ،މިކަމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިންނާ ި
ނ
ބހޭ ގޮތު ް
ކ ެ
ސ ހެޑް އޮފީހުގެ ހަރަދުތަ ާ
ރދޭކަމަށާއި ،ދެ މާއްދާގައިވެ ް
 28ވަނަ މާއްދާއިންވެސް ބާ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުންތަކުގައިވެސް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ހެޑް އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކަށް
ކަމަށާއި،

70.3

ހަމައެކަނި

ހލްޑިންގްސް
ކއި އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލް އެއީ ބަނީ ޯ
ބނުމަށްޓަ ަ
ހޘްގެ ޭ
ބަ ު

(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ ހެޑް އޮފީސް ކަމުގައި ބެލިޔަސް ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑުން
ނ
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއް އެއީ ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި ،ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކަށް ވާ ީ
އެސް.ޓީ.އެލް،

އެސް.އެމް.އެލް

އަދި

އެސް.އެމް

ކޮށްފައިވާ

ޚަރަދެއްކަމަށާއި،

ސ
އެސަބަބަށްޓަކައިވެ ް
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އެހަރަދުތަކަކީ

އުނިކުރުން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޤައިދުކުރެވޭނެ

ހެޑް

އޮފީސް

ހަރަދުތަކެއް

ކަމުގައި

ނުބެލެވޭނެކަމަށް

ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .71ބ)

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓާއި

ގުޅިގެން

ޓެކްސްގެ

ގޮތުގައި

ކން
ދައް ަ

އަންގާފައިވާ

ކ
ޢަދަދަ ީ

ޓސް ޑޮލަރު) ކަމަށްވެފައި،
( 815,158.00އަށް ލައްކަ ފަނަރަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭ ް
ޑިސްޕިއުޓް އުފެދިގެން އުޅޭ އަދަދަކީ ( 785,804.00ހަތް ލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތަރެއް ޔުނައިޓެޑް
ކރިން އެ ޢަދަދުގެ 30%
ށ ހުށަހެޅުމުގެ ު
ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) ކަމަށް ވީހިނދު ،މިމައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
(ތިރީސް އިންސައްތަ) ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ށ
ގ ( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް އިން މީރާއަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު ،އެޢަދަދު ެ
ދައްކާފައިވާކަމާއި އަދި މި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ޕޭމަންޓެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނަކަމަށް މީރާގެ ނަންބަރު
 1002044/LTR-MISC/PPD/2020/06ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .72ތިންވަނަ

ނުކުތާއަކީ:

"މީރާއަށް

އިއުތިރާޒުކުރި

މަރުޙަލާގައި

ހުށަހަޅައިފައިނުވާ

އައު

ހެއްކާއި

އައު

ދިފާޢުތައް

ނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި
ބ ެ
ށހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލައިގެ ދެ ޙަސްމުންނަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމަށް ު
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ހށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 23
( .73ހ) މީރާގެ ފަރާތުން  28ސެޕްޓެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު ު
ސެޕްޓެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  13:30ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބް ރައީސް މީރާއާ ކުރެއްވި
ސުވާލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ރިއާޔަށްކޮށް މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގެ ( A2ރޫލިންގ) އާ ގުޅޭ
ށހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށާއި ،މި މައްސަލާގައި 2015
ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެދެމުން ،މީރާގެ ފަރާތުން ހު ަ
ހރު ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި 2016 ،އަދި  2017ވަނަ
އ ަ
ށ މީރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް ަ 3
މ ް
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމު ަ
އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް  2އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓަށް
ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މީރާއިން ދީފައިވަނީ އެންމެ  7ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަމަށާއި އަދި މި މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް
ލ
އެދުމުން ޖުމްލަ  10ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާކަމަށާއި ،މި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަށް ބަ ާ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މިއީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫ ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ދލުވެރިކަމާއި އިންޞާފްވެރިކަމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ
( .74ށ) މީރާއިން ކުރާ ،މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭފަދަ އޮޑިޓްތައް ޢަ ު
އ މީރާގެ ފަރާތުން ކުރާ
އޮޑިޓްތައް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ،އޮޑިޓްކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބުތަކާ ި
އ
ނ އޮޑިޓްކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިތުރު ބުރައެ ް
އ ހުރުމުގެ ސަބަބު ް
ބޑެތި ތަފާތުތަކެ ް
ނ ހިސާބުތާކާ ޮ
އޮޑިޓަށް ފެން ަ
ގ
އުފުލަން ޖެހިދާނެ ޙާލަތްތަކުގައި ،މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފެންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުންފުނީ ެ
ބަހެއް ހޯދައި ،އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީ
ކޮބައިކަން

އެކުންފުންޏަކަށް

ސާފުކޮށްދިނުމުގެ

އިތުރުން

އެފަދަ

މަޢުލޫމާތާއި

ޑޮކިއުމަންޓް

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

އގައި ހިމެނޭ މީރާގެ އޮޑިޓް
މށާއި ،އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ި
އެކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަކީ މީރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއްކަ ަ
މަރުޙަލާގައި

މިފަދަ

އިރުތު

އެއްވެސް

ލިޔެކިޔުމަކަށް

ނުވަތަ

ޑޮކިއުމަންޓަކަށް،

ޙލާގައި
އެމަރު ަ

މީރާގެ

ފަރާތުން

ނ އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ އޮޑިޓް
ލގައި ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހެޅުމު ް
ހ ާ
ހޅާ ފަރާތުން އިއުތިރާޟު މަރު ަ
ރިކުއެސްޓްނުކޮށް ،މައްސަލަހުށަ ަ
ބނެ އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ދެވޭނޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް
ކުރިއަށްދިޔައިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނޫންކަމަށް ު
ޑ
ބ ު
ށ އެޅިގެންދާނޭ ވަރަށް ޮ
އންޞާފުވެރިކަމާއެކު ނިންމުމަ ް
ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނުމަކީ ،މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ި
ހުރަހެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހށަހެޅޭ ޓްކްސް
ގތުގެމަތިން ު
ގތްވާ ޮ
ކސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއް ޮ
( .75ނ) ޓެކްސް ނެގުމާބޭހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެންވެސް ޓެ ް
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބޭހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ
ހށަހެޅޭ
މށްވެފައި ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ު
އ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާކަ ަ
ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމާބެހޭ ޝަރު ީ
މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި ،ހެކިބަސް ހޯދުމާއި ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި ،އަދި މިނޫން
ހ
ބ ޭ
ކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރަކީ ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ު
ރއްކަމުން ،ޓެކްސް އެޕީލް
ވ ބާ ެ
ށ ލިބިފައި ާ
އން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
އދާގެ (ހ) ި
ވނަ މާ ް
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 54
ހލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި)
ހށަހެޅޭ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ބަނީ ޯ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ލިމިޓެޑް

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް (އެއީ މީރާގެ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް

ށޓަކައި ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް)
ކއްކަމަށް ބަހުސްގެ ބޭނުމަ ް
ނ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަ ެ
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތު ް
މމުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން ސާބިތުވާކަންކަމުގެ މައްޗަށް
ނން ު
ނ ،މައްސަލަ ި
ށ ބަލައިގަ ެ
ލ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ަ
ޅ
ނވާ ޤާނޫނީ ބާރެއްކަމަށާއި ،އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ ޭ
ބުރަދަން ދިނުމަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެ ް
ބފައިވާ
ށ ލި ި
މއްސަލަ ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތަ ް
ނ އެމައްޗަށް ަ
ދ ހެކި ބަލައިގަ ެ
މައްސަލަތަކާއެކު ހުށަހެޅޭ މިފަ ަ
މލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ .ސީ
ބާރެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޯ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ށ
އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ24ގައި އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބެލުމުންވެސް ސާފުކޮ ް
އެންގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .76ރ)  A2ރޫލިނގްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެހެނިހެން ހެކި ޓެކްސް
ނމަވެސް މި ރޫލިނގްގައި
ނނުގެ  42މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށާއިަ ،
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އެއްވެސް

ހާލަތެއްގައި

މިފަދަ

ލިޔެކިޔުންތަކާ

އެހެނިހެން

ހެކި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

މަރުހަލާގައި

ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުންވެސް މިކަން މަނާ ނުކުރާކަމަށާއި މިފަދަ އާ ހެއްކާއި އައު
ހޅޭނަކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  2021ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި
ދިފާއުތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ ެ
އެގޮތުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  2021ގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި "މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރި
އޚްތިޔާރު މައްސަލައިގެ ދެ
ށ ހުށަހެޅުމުގެ ި
އ ޓްރައިބިއުނަލަ ް
މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އައު ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތަ ް
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ޙަސްމުންނަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަކަމާއި ،އެހެންކަމުން ި
ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ނމެހައި
އެ ް

ލިޔެކިޔުންތަކަށް

މައްސަލަ

ނިންމެވުމުގައި

ށ ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި އަދި މީރާއިން މި މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަން ވަރަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މި މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނަގާފައިވާ ދިފާއުއަކީ ރަނގަޅު
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ދިފާއުއެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއު ާ
 .77ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ރ
ލމިޓެޑް އައިޓެމް ބީ (ކު ީ
ބނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ި
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ގެ  4.3ނުކުތާގައި ަ

ނ
ޓެކްސް އަހަރުގެ ގެއްލުން ކެރީ ފޯވަޑް ކޮށްފައިވުން) ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށް ނޫންކަމަށާއި އެހެނީ 2015 ،ވަ ަ
ޓެކްސް އަހަރު ( 1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  )2015ގެ ބީޕީޓީ އާއި ގުޅިގެން މީރާއިން ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް
އެސެސްމަންޓް ނަންބަރު 1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/03 :އިޝޫ ކޮށްފައިވަނީ  29އޭޕްރިލް  2019ވަނަ
ދުވަހުކަމަށްވީއިރު ،އަދި މީރާގެ މި ޓެކްސް އެސެސްމަންޓަށް  11ޖޫން  2019ގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި)
އރު ،މިމައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިގެން މިހާރު މިއުޅޭ މުއްދަތުގެ ( 1ޖުލައި 2015
ލިމިޓެޑުން އޮބްޖެކްޓް ކޮށްފައިވާ ި
ގ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް
ނގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑުން މީރާ ެ
އިން  31ޑިސެމްބަރ  2017އަށް) ބީޕީޓީ ބަނީ ހޯލްޑި ް
އ
އެސެސްމަންޓް ނަންބަރު 1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/03 :އިޝޫ ކުރުމުގެ ކުރިން ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށާ ި
އަދި  2015ވަނަ އަހަރު ( 1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  )2015ޚުޞޫމާތް މިހާރުވެސް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ދާތީ ،އެ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޕޯޓްގެ 4.3
24

ދިވެފިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން  31އޮގަސްޓް  2020ގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  2016/SC-A/18ޤަޟިއްޔާ

ސަފުހާ  81ގެ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ށ
ށފައިވާ ހިސާބުކުރުމެއްކަމަށް މީރާއަކަށް ނުނިންމޭނެކަމަ ް
ވ ހިސާބުކުރުމަކީ ނުބައިކޮށް ކޮ ް
ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް
މީރާއިން ދީފައިވާ ރައްދު
މި

މައްސަލައިގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ހުށަހެޅި

ނުކުތާތަކާއި

އަޑުއެހުންތަކުގައި

ދެކެވުނު

ވާހަކަތަކާއި،

ހުށަހެޅި

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި؛
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .78ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ބެލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި،
އެގޮތުން؛
78.1

ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް
ނގެ  46ވަނަ
ޤނޫ ު
ނގައި ބުނެފައިއެވަނީ އެ ާ
ވރި" ކަމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫ ު
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ "ވަޒަން ެ
މާއްދާގައި ދެވިފައިވާ މާނައަށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި
ނކީ ކޮބައިކަން
"ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެ ކުންފުނި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަ ަ
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް"
ތނަކަ ް
މގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ަ
ނިންމާނީ އެ ކުންފުނި ހިންގު ު
ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ
ށ
ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2015/B48ގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިތުރަ ް
ނ އޮންކަމަށާއި ،އެ ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެ ް
ބޭރުގައި އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަކީ ކޮބައިކަން ނިންމުމުގައި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް
ދ
ކަނޑައަޅާ ތަން ކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،ކުންފުންޏެއްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުން ާ
ތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި؛ (ހ) އެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ނފުނީގެ އާންމު
އގައި ބާއްވާ ތަން؛ (ށ) ކު ް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުގޮތެ ް
ދ
ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުތަކާއި މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކާއި މުހިންމު މާލީ ނިންމުންތައް ފަ ަ
ކަންކަން

ނިންމާ

ތަން؛

ކުންފުނީގެ

(ނ)

ޕަރފޯމަންސް

ޖުމުލަގޮތެއްގައި

މޮނިޓަރކޮށް،

ކުންފުނީގެ

ދ
ޕަރފޯމަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަން ،ފަ ަ
ނ އޮންނަކަމަށާއި،
ނ ،އެނގެ ް
ކަންތައްތައް ހިމެނޭކަ ް
78.2

ޓޑާއި ،ސޮނޭވާ
މ ެ
ލމިޓެޑާއި (އެސް.ޓީ.އެލް) ،ލި ި
ތކަކީ ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ި
ޚުޞޫމާތު އެފެދިފައިވާ ހަރަދު ަ
ރ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އެސް.ކޭ.އެސް) އާ
މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް (އެސް.އެމް.އެލް) އަދި ސޮނޭވާ ކި ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ "ހެޑް އޮފީސް" ހަރަދުތަކެއްކަން ،އޮޑިޓް
ރިޕޯޓުގެ ” “SECTION 6: ANNEXURESގެ ” “Annexure 1 – Head Office Expensesއަށް
އންނަކަމަށާއި ،އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބެލުމުން އެނގެން ޮ
"ސޮނެވާ

ނިސްބަތްވާ

ގްރޫޕް"

ހިމެނޭ

ގައި

ކއްކަން
ފނިތަ ެ
ކުން ު

އެފަރާތުން

ޒ
އިއުތިރާ ު

މަރުހަލާގައި

ނ
"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" އާ އެކު ހިމަނާފައިވާ ” “Annexure 6: Group Structureއަށް ބެލުމު ް
ނވާ ގްރޫޕް" ގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ
އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި" ،ސޮ ެ
ކން އެނގޭކަމަށާއި،
ކުންފުނިތަކެއްނޫން ަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏަކީ ބްރިޓިޝް ވަރޖިން

އައިލެންޑްސްގައި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވުމާއި ،އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި
މ
ނ އޮތުމާއިި ،
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލް ހިމެނޭކަން އެނގެ ް
މރިޝަސް ،ތައިލެންޑް ،ސިންގަޕޫރު ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިކަން
ކުންފުނިތައް އުފައްދާފައިވަނީ ޮ
އެނގެން

އޮތުމާއި،

ތއުނާފުކުރާ
އިސް ި

ފަރާތަކީ

ރއްޖޭގައި
ދިވެހި ާ

ފޮރިންގ

ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ތ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތެއްގެ
ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވުމުން ނުވަ ަ
ކމުގައިވާތީ ވަކި
ކއި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް ަ
ޓ ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަ ަ
ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިޒޯ ް
ނ އޮތުން ފަދަ
ނ އޮންނަކަން އެނގެން އޮން ަ
ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބެލެވެ ް
ކަންތައްތަކަށް

ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފރާތަކީ
ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫންކަމަށާއި،
78.3

ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒަންވެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގ
ގއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވާ ތަން
ނަންބަރު ަ TR-2015/B48

(Central
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ވކަން އެނގެން
ފނީގެ ކޮންޓްރޯލްއަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
) managementއާއި ކުން ު
ނބަރު  TR-2015/B48ގައި "ކުންފުންޏެއްގެ
އޮންނައިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
ކއި އިއުތިރާޒު
ދ ތަން" އަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަމުގައި ދެއްކުމަށްޓަ ަ
ޓރޯލް ހިނގަމުން ާ
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮން ް
މަރުޙަލާގައި ” “Sample Board Resolutionއެއް މީރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އެ
ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ގުޅޭ އާންމު ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުތަކާއި،
މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކާއި،

ނންމުންތަކާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޕަރފޯމަންސް
ި
މުހިންމު މާލީ

ށ
މޮނިޓަރކޮ ް

ސްޓްރެޓީޖިކް

ޖުމުލަގޮތެއްގައި

އެފަރާތުގެ

ޕަރފޯމަންސްއަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

އެކުލަވައިލެވޭ

ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަން ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ނޫންކަމަށާއި،
ކުންފުންޏެއްގެ ( 1އެކެއް) ” “Sample Board Resolutionއިން އެ ކުންފުންޏަކުން ނިންމާފައިވާ
އ ނިންމާފައިވާ
ތއް ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ނިންމުންތަ ް
ނިންމުންތަކާއި ،އެ ނިންމުން ަ
ތއް ނިންމާފައިވާ ދުވަސް ފަދަ ކަންތައްތައް
ނ ަ
މފައިވާ ވަގުތުތަކާއި ،ނިންމު ް
ނތައް ނިން ާ
ދުވަހާއި ،ނިންމު ް
ކަށަވަރުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި،
78.4

ވކި ތަންކޮޅަކަށް
ފރާތުގެ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރސް ރިޕޯޓް" ގައި ހިމެނޭ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ަ
ތއަކުން ނުވަތަ "ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް" ކާޑް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ހަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކު ާ
އކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ތަން އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާ އާއި އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި
ހުށަހެޅުމަކުން ނުވަތަ ބޭންކް ެ
ބަޔާންކޮށްދީފައި

އޮންނަ

އޮތުމަކީ

އެފަރާތަކީ

ޓެކްސްގެ

ބޭނުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ

ބބެއްނޫންކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުންތަކެއްގެ
ބލަންޖެހޭ ސަ ަ
ގތުން ަ
ފަރާތެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ ޮ
ރހަމަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ ފު ި
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވަތަ "ރެޒިޑެންޓް" އެއްކަމުގައި މަދަނީ މިންގަނޑުން ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނީ
ގ  29ވަނަ
ރގެ އޮޑިޓުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
މގައި ނުވާތީ ،މިހާލަތުގައި މީ ާ
ގޮތުން ބުރަދަނެއްހުރިކަމެއް ކަ ު
އސްތިއުނާފުކުރާ
މތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ި
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޙުޞޫ ާ
ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ
ށފައިވާ "ހެޑް އޮފީސް"
ނހުރި ފަރާތްތަކަކުން ކޮ ް
އން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ގުޅު ް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
ހަރަދުތަކެއްކަމުގައިވާތީކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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މށްޓަކައި ބެލިކަމުގައިވިޔަސް،
ބހުޘްގެ ބޭނު ަ
 .79ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ބީ.އެޗް.އެލް އަކީ "ދާއިމި މަރުކަޒެއް" ކަމަށް ހަމައެކަނި ަ
ބީ.އެޗް.އެލް .ގެ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަށް ދައްކާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ފި އާއި ސޭލްސް
ގ
ގޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ބީ.އެޗް.އެލް .އިން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމު ެ
އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ު
ނނާއި ބީޕީޓީ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު
ޤ ޫ
މފައިވާ ނިންމުމަކީ ބީޕީޓީ ާ
ރދުތައް ކަމަށް މީރާއިން ނިން ާ
ހަރަދުތަކަކީ ހެޑް އޮފީހުގެ ހަ ަ
ނިންމުމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް؛
79.1

ބނާކުރެވޭ ފައިދާ
ތން އެފަރާތުގެ ޓެކްސް ި
މި މައްސަލައަކީ ،މީރާގެ އޮޑިޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާއިރު ،ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ
ނނުގެ  10ވަނަ
ހިސާބުކުރުމުގައި ހަރަދު އުނިކުރުމުގެ އާންމު އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
ދ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައި ާ
ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެ އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ
ހަރަދުތައް އެކަނިކަމުގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ހެޑް އޮފީސް ހަރަދު އުނިކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި ހެޑް އޮފީސް ހަރަދު އުނިކުރެވޭނެކަމަށް އެ ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާ
އ
ވނަ ނަންބަރުގަ ި
ޤނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ (ަ )3
އ ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށްކަމުގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާތީ ،ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24އިން  29ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންކަމަށާއި،

79.2

ތ
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ނުވަ ަ
ފރާތުގެ ހެޑް
ފސްކަމުގައި ބަލަންޖެހެނީ؛ (ހ) އެ ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ވެރި ަ
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެޑް އޮ ީ
އ ފަރާތަކާއި
ހން ދާއިމީ މަރުކަޒެއް؛ (ނ) ެ
ވހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ އެ ެ
އޮފީސް؛ (ށ) ދި ެ
ސދަށްޓަކައި
އރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ މަޤް ަ
ގުޅުންހުރި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަ ި
ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ
ވނަ މާއްދާގެ
ކމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ަ 45
ރލްކުރާ ފަރާތްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ަ
ފަރާތަކީ ،އެ ކުންފުނި ކޮންޓް ޯ
ނ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި "އެއްވެސް ހައްޤެއް ނުވަތަ ބާރެއް" ލިބިފައިވާކަ ް
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތެއް އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ
ބޭނުން

ނމަ،
މށްވާ ަ
ކުރަންޖެހިދާނެކަ ަ

އެ

ފަރާތަކަށް

އެ

ޙައްޤުތަކާއި

ބާރުތައް

ތވާނެކަމުގައި
ނިސްބަ ް

ކމާއި ،އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި
ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
އ ލިބިގެންވާ
އސުލްމާލު ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެ ް
ނފުނީގެ ރަ ު
ބަލަންޖެހެނީ އެ ކު ް
ނމާއެއްގައި
އ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ ޒި ް
އދާގެ (ކ) ގެ ( )3ގަ ި
ފަރާތަކަށްކަމަށާއި އަދި އެ މާ ް
އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ ،އެ ޙިއްޞާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ
ށފައިވާއިރު،
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކީ "ގުޅުންހުރި ފަރާތް" އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
އކަމުގައިވާ
ގއި އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެ ް
ރޓިޝް ވަރޖިން އައިލެންޑްސް ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބް ި
ސޮނެވާފުށި ބީ.ވީ.އައި ލިމިޓެޑްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުކަމަށްވާ
އ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ "ހެޑް އޮފީސް"
ޓކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާ ި
ބ.ކުންފުނުދޫގައި ހިންގާ ރިޒޯ ް
ޚަރަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ "ސޮނެވާ ގްރޫޕް" ގައި ހިމެނޭ އެފަރާތާއި ގުޅުންހުރި
ތތަކާއި ގުޅޭ
ފަރާތްތަކެއްކަމުގައިވާ އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ މުޢާމަލާ ް
ޚަރަދުތަކެއްކަން "ސޮނެވާ ގްރޫޕް" އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނާތީ ،ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ
ބޭނުމަށް އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް އަދި އެސް.އެމް.އެލްއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ "ހެޑް އޮފީސް" ގެ
ކރެވޭ ފައިދާ
ނ ބަލަންޖެހޭތީ ،ޓެކްސް ބިނާ ު
ތަރަޙައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތު ް
ނ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ()3
ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު އުނިކުރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  10ވަ ަ
ގ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގތުގެ މަތިން ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދު ެ
ވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތްވާ ޮ
ގޮތަށްކަމަށާއި،
79.3

ނ
ގ ( )3ވަ ަ
ނނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ެ
ޤ ޫ
މއްދާގެ (ހ) ގައި "ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ ާ
ރ ޚަރަދާއި،
ޓންނަށް ކު ާ
މށް" ،ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު" ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންސަލްޓަން ު
ނަންބަރުގެ ބޭނު ަ
ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި ،އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ
ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ،ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ،އަދި އެފަދަ ޚަރަދެއް،
ތ
ނ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަ ަ
ނ ަ
ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހު ް
ވ
ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޚަރަދު" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި ާ
ޚަރަދުތަކަކީ މެނޭޖްމަންޓް އާއި ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތަކަކާއި އަނބުރާ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓ ގަވާއިދުގެ
އންނާތީ ،މި ޚަރަދުތަކަކީ ބީ.ޕީީ .
ގޅޭ ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން ޮ
ދައްކާފައިވާ ރިރޯޓް ހިންގުމާ ު
ނ
 25ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެއެވެ .ކަންމިހެ ް
ދ ހިސާބުކުރުމުގައި މިފަދަ "ހެޑް އޮފީސް"
އޮތްއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައި ާ
ނ
ވ ފަދައި ް
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދގެ (ށ) ގަ ި
ޓ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއް ާ
ޚަރަދުތައް އުނިކުރެވޭނީ ބީ.ޕިީ .
އެފަރާތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ  3%ގެ ނިޔަލަށްކަމަށާއި؛ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  27 ،25އަދި  28ވަނަ
ދވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް
މރުކަޒެއްގެ ހެޑް ހޮފީހަކުން ި
ނ ދާއިމީ ަ
މާއްދާއަށް ބެލުމު ް
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތަކަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ
 24އިން  29ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް ތަޠްބީޤް ނުކުރެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ
ނތްކަމަށާއި،
ބުނުމުގައި ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ެ
 .80ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ބީ.އެޗް.އެލް .ގެ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އެލް ،އެސް.އެމް.އެލް އަދި އެސް.ކޭ.އެސް އަށް ދައްކާފައިވާ
މެނޭޖްމަންޓް ފި އާއި ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަދުތަކާއި އަދި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ
ށ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަށް
މ މަރުކަޒަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަ ް
ބީ.އެޗް.އެލް .އިން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކަކީ ،ދާއި ީ
ށ
ބަޔާންކޮށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2012/B13އަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ހަވާލާދީ
ރ
އރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
އށް ބަލާ ި
އައި.އޭ.އެސްގެ  28އަށް ހަވާލީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ ަ
ދ
އ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކާއި ދެމެ ު
ފަރާތުގެ ރިޒޯޓް ހިންގުމަށްޓަކަ ި
އ
ނތީ އާ ި
ނ ދައްކާ "ހެޑް އޮފީސް" ޚަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން އޮން ާ
އގްރީމެންޓްތަކެއްގެ ދަށު ް
ވެފައިވާ ރިޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ެ
ނންބަރުގައި މިފަދަ "ހެޑް އޮފީސް" ޚަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން
މއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ަ
ގ  10ވަނަ ާ
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ޢަމަލުކުރާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު TR-
 2012/B13އާއި އައި.އޭ.އެސްގެ  28މި މައްސަލައަށް ތަތުބީގުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ޓެކްސް
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އުނިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަ ް
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ދ
 .81ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބީޕީޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއް ާ
ކށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ދެފަހަރު ޓެކްސްކުރުން ކަމަށްވުން (ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން)
ތަޠްބީޤު ޮ
ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛
81.1

އ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާ ި
ނ
ދގެ ދަށު ް
ގ  6ވަނަ މާއް ާ
ފއިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ށ ަ
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ް
ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ޓެކްސްއެއް ދައްކަންޖެހުމަކީ ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ
ނ މާއްދާއާއި
ބކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  25ވަ ަ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާ ު
ލ އާމްދަނީގެ
އނިކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ލިބޭ ޖުމް ަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ު
ޓ
މނޭޖްމަން ް
 3%ކަމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ނައްޞުން އެނގެން އޮންނާތީ ެ
ކރެވޭ ފައިދާ
ކސް ދެއްކުމާއި ޓެކްސް ބިނާ ު
ފީ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ގުޅިގެން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  3%އަށް
ކެޕްކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަހެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަމަށާއި

81.2

ގ
އ ޤާނޫނު ެ
މތިން ެ
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
 25ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ،ޤައުމެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކާއި ގުޅިގެން އެ
ބ އާމްދަނީއިން ނަގާ
ށ ނުވަތަ ޝަޚްސަކަށް ލި ޭ
ޤައުމެއްގައި ދިރިނޫޅޭ މީހަކަ ް

ޓެކްސްއެއްކަމަށާއި،

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއަކީ އެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ ޤައުމުގައި ނުވަތަ ” “sourceގައި ނެގޭ
ނ
ޓެކްސްއެއްކަމަށާއި ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިލްތިޒާމް އުފައްދާ ފަރާތަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ނކުރެވިފައިވަނީ އެ ދައްކާ ފައިސާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށްކަން އެނގެން
ފަރާތްކަމަށާއި ،އެ ޓެކްސް ބި ާ
އޮތްނަމަވެސް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމް މަތިކުރުވާފައިވަނީ
ނ
ޓެކްސް ނެގުމަށް ފަސޭހައަކަށްކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެނީ ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ކސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއަކީ އެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި
ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ދ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ވަކި
ގޅިގެން ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކާއި ު
އިންސައްތައެއް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ އިލްތިޒާމެއްކަމަށާއި،
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81.3
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ މީރާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ގައިޑުގައި ހިމަނާފައިވާ  27ވަނަ
ފއިވަނީ،
ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކޮށް ަ

“WHT is not deductible when your permanent

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
ނޒަރުކުރުމުން
ވބަށް ަ
ގން އޮންނައިރު ،އެ ޖަ ާ
ނ އެނ ެ
” another part of your companyމިފަދައިންކަ ް
ތހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އެ ދައްކާ
ގ  6ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ވި ު
ސާފުވެގެންދަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ދާއިމީ

ފައިސާއަކީ

މަރުކަޒަކުން

އެ

ދާއިމީ

މަރުކަޒުގެ

އިމީޑިއެޓް

އޮފީހަށް

ހެޑް

ދައްކާ

ފައިސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ ފައިސާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފައިސާކަމުގައި ބަލަންޖެހޭތީ އެ ފައިސާއިން
މ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނނުޖެހޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސްި ،
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަ ް
ވިތުހޯލްޑިންގ

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

މުޢާމަލާތަކީ

އެ

ޙާލަތަށް

ފެތޭ

މގައިނުވާތީ،
މުޢާމަލާތެއްކަ ު

ލދީފައިވާ މީރާގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ގައިޑުގައި ހިމަނާފައިވާ  27ވަނަ
ވ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަ ާ
ބޤް ނުކުރެވޭނެކަމާއި ،އެފަދަ
ފއިވާ ކަންތައްތަކަށް މި މައްސަލައަށް ތަޠް ީ
ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ފާހަގަކޮށް ަ
ނނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަށާއި
ބޤް ރަންވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
މިސާލެއް މި މައްސަލައަށް ތަޠް ީ
އަދި ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމުގައި
ޢމަލުކުރުމުގެ
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަ
ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއި ު
ށ
ސއަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ ގައިޑެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަ ް
ބަދަލުގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކް ް
މކީ ބީ.ޕީ.ޓީ
ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އުޞޫލު ތަޠްބީޤްކުރު ަ
ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށާއި،
81.4

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2012/B17 ،TR-2012/B09އަދި TR-
2019/B69

ދ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގައި
އަށް ހަވާލާ ީ

އެއް މުޢާމަލާތެއް

ވަކި ގޮތަކަށް

ޖހޭ އެންމެ
މނަކުރުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމުގައި ބަލަން ެ
ޅގެން އެހެންގޮތަކަށް ާ
މާނަކުރުމަށްފަހު ބީ.ޕީ.ޓީއާ ގު ި
އަސާސީ

އެއް

ކަންތައް

ކަމުގައިވާ

އިންސާފާއި

ހމަކަމުގެ
ހަމަ ަ

އުޞޫލާއި

ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 6
އދުގެ ،24
ޓ ގަވާ ި
ގ (ރ) ގެ ( )3އާއި ބީ.ޕީީ .
އދާ އާއި  10ވަނަ މާއްދާ ެ
ވނަ މާ ް
ވަނަ މާއްދާ އާއި ަ 25
 25އަދި  29ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގެން އޮންނާތީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެންމެހައި
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އދި މީރާއިން
ނ އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ަ
އަސާސްތައް މި މައްސަލާގައި މީރާއިން ނަގަހައްޓާފައިވާކަ ް
ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ

ކމާއެކު
ހަމަހަމަ ަ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާއި

އެއްގޮތްވާ

މަތިން

ގޮތުގެ

އިންސާފުވެރިކަމާއެކުގައިކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .82ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން  2015ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
ށ  2015ވަނަ
ގ ގެ އިތުރަ ް
ޢދަދުގެ  30%އަށް ވާ ޢަދަދު ެ
ކން އަންގާފައިވާ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައް ަ

ގ
އަހަރު ެ

ޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  30%އަށްވުރެ އިތުރަށް
ާ
ގ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާތީ،
ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓު ެ
އވާ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން
ދެއްކިފައިވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ ި

މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ

ނކަމެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނންވަނީ ކޮ ް
ނ ހައްލު ހޯދުމަށް ބޭ ު
ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ށ
 .83ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލާގައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް މީރާއިން ގާތްގަނޑަކަ ް
 3އަހަރު ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި  2016އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް  2އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ
ޓކައި މީރާއިން ދީފައިވަނީ
ށހެޅުމަށް ަ
ދުވަސް ނަގާފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ،މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓަށް ކޮމެންޓް ހު ަ
އެންމެ  7ދުވަސްކަމަށާއި އަދި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ  10ދުވަހުގެ
އ
ބލާ މި ީ
މއްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަށް ަ
މުއްދަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މި ަ
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫންކަ ް
83.1

ހ
ނ ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
އ
ހ އުޞޫލުތަ ް
އންމެ ާ
އ ކަނޑައެޅުމާހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެ
ގ ދަށުން އަދަދެ ް
އެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާ ެ
ދރީ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި
ނނުގައާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ސ ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރާކަމުގައިވާނަމަ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ޓެކް ް
ފނުވުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ޮ
ނ
ކަމެއްކަމަށްވާއިރު ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްމަރުހަލާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ތިންވަ ަ
ވނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަން
ނ ބޭނުންވާކަމުގައި ާ
ދއްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމެއް ހޯދަ ް
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ަ
އޮތް އިޖުރާއާތު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ،މިފަދައިން ނޯޓިސް
ގޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާކަމުގައިވާނަމަ އެ
ފހު އޮޑިޓާ ު
ބލުންތަކަށް ބެލުމަށް ަ
ފޮނުވުމަށްފަހު މީރާއިން ބަލާ ެ
ނނުގައާއި ޓެކްސް
އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޢދަދު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ކަނޑައެޅުމުގެ
ބޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު ،މީރާއިން ަ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ަ
ޑްރާފްޓެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުވެސް އަދި ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުވެސް ދަންނަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،
83.2

ސމް ވ .މީރާ މައްސަލައިގެ
އން ނިންމާފައިވާ މޫސާ ނަ ީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ި

25

ނިންމުމުގެ

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި "މީރާގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނުއިރު،
ރީޓެއިލް

ރޭޓާއި

ހޯލްސޭލް

ރޭޓަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމެއް

ނެތި،

މާރކް-އަޕް

ހޯދާފައިވުމުން،

އެކަމާ

ށ
ފ ކުރާ ނުކުތާއަ ް
އވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާ ު
ލތަކެއް ގެނެސްފަ ި
މަޝްވަރާކުރެވި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބޮޑެތި ބަދަ ު
ނަޒަރުކުރާއިރު ،ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވެގެން އަންނަ ގޮތް ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ  30ވަނަ މާއްދާއިން  44ވަނަ މާއްދާއަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު ،މީރާއިން
ފރަގުތަކަކީ
ދ ަ
މތު ފައިނަލްކުރުމުގައި އުފެ ޭ
އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަދާ ޑްރާފްޓްތަކާއި ،އޭގައިވާ މައުލޫ ާ
އެއާމެދު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ކަންކަންނޫންކަމާއި ،އެފަދަ ޑްރާފްޓް ތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު
ނ
ދަންނަ ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ނުވަތަ ރެކޯޑުތަކެއް ނޫންކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވެގެ ް
ނތީޖާ މައްޗަށެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މީރާއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
އަންނަނީ ފައިނަލް އޮޑިޓުގެ ަ
ނ
ގން ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމަކީ ޤާނޫނީގޮތު ް
ފައިނަލްކުރުމަށްފަހު އެއާ ގުޅި ެ
މށާއި،
މީރާއަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ޚުދު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަ ަ
83.3

އެހެންނަމަވެސް ،އޮޑިޓާގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓު
މރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމުގައި
ތން ީ
ޤނޫނީ ގޮ ު
ޓށް ފޮނުވުމަކީ ާ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމެން ަ
ގ
ކސް އަހަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
މ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ޓެ ް
ނުވި ނަމަވެސްި ،
ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން

ހޑް އޮފީސް
ރތުގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ެ
އެފަ ާ

އެކްސްޕެންސް ކަމަށްވީތީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ށ މީރާއިން
މ ް
އޚަރަދަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެ
އފެދިފައިވާ  TAT-CA-B/2019/014އަދި TAT-CA-B/2020/022
ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޚުޞޫމާތު ު
ފރުސަތު ތަކެއް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން،
ދެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ނިންމުމަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެތައް ު
TAT-CA-B/2019/014
25

ގުޅޭ

ޑްރާފްޓް

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓަށް

21

އޭޕްރީލް

2019

ގެ

ކުރިން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން  19އޮކްޓޫބަރު  2020ގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/007މައްސަލަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެދި  14އޭޕްރީލް  2019ގައި މީރާއިން މެއިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ މެއިލްގައި
ތ
ލބިފައިނުވާ ީ
ރތުގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ި
ނޓްކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އން ކޮމެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
ލށް އިތުރު
އލްއިން  23އޭޕްރީލު  2019ގެ ނިޔަ ަ
ރއިން ފޮނުވާފައިވާ މެ ި
 22އޭޕްރިލް  2019ގައި މީ ާ
ތ ހަމަވިފަހުން  24އޭޕްރީލު  2019ގައި
ފުރުސަތެއް ދެވިފައިވާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ،ދެވުނު މުއްދަ ު
ށ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މެއިލްގައި މި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޓެކްސްގެ ބޮޑުމިނަ ް
ކރުމަށް އިތުރު ހަފްތާއެއްގެ ފުރުސަތުދިނުމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން  28އޭޕްރީލު
ބަލާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓް ު
ގ މީރާއިން
ތ ދެވިފައިވާކަމަށާއި އިތުރަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެކަމަށް އަން ާ
 2019ގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަ ު
ހޑް އޮފީސް
ވސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ެ
ރށް ދެވުނު ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު ެ
މެއިލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އިތު ަ
ޚަރަދާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް މީރާއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި،
83.4

އަދި ،ހުށަހެޅިފައިވާ  TAT-CA-B/2020/022މި މައްސަލައިގައިވެސް ކުރީގެ އޮޑިޓެކޭ އެއްފަދައިން
އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވީނަމަވެސް
ބރު 2019
ނ ަ
ކމަށާއި ،އެގޮތުން 24 ،ނޮވެ ް
ކށްފައިނުވާ ަ
އ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ޮ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ެ
ގައި މީރާއިން ތައްޔާރުކުރި ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް  01ޑިސެންބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް
ކމެންޓްކުރުމަށް  5ޑިސެންބަރު  2019ގެ
އެފަރާތަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު ،އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޮ
މންވެސް  7ޑިސެންބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ނިޔަލަށް އިތުރު މުއްދަތު ދިނު ު
އ ކޮމެންޓް
މތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގަ ި
ވކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޚުޞޫ ާ
އނު ާ
އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ލިބިފަ ި
ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ  7ދުވަސްކަމަށާއި އިތުރުކުރުމަށް އެދުމުން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ  10ދުވަސް
އވާ ކަންކަމަކީ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް
އެކަނިކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ ި
ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 .84ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ A2 :ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިއުންތަކާ އެހެނިހެން ހެކި
އ
ލގައި ހުށަނޭޅޭނެކަމަށާ ި
ނ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަ ާ
ޤނޫނުގެ  42ވަ ަ
ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
އ
ކ އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުހަލާގަ ި
އެހެންނަމަވެސް މި ރޫލިންގގައި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާ އެހެނިހެން ހެ ި
ނވާކަމަށާއި
ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ު

ދ
އވެސް މާއްދާއަކުންވެސް މިކަން މަނާ ނުކުރާކަމަށާއި މިފަ ަ
އަދި ޤާނޫނުގެ އެ ް

އ
ގ ގަވާއިދު  2021ގަ ި
ހށަހެޅޭނެކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ެ
ޓރައިބިއުނަލަށް ު
އާ ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތައް ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ
ނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ކމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ހން ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެ ެ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް މައްސަލަ ނިންމެމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް؛
84.1

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ  TAT-CA-B/2019/014އަދި  TAT-CA-B/2020/022ދެ މައްސަލައަށް
ބަލާއިރު،

ނލްގެ
ޓްރައިބިއު ަ

ނަންބަރު

 TAT-CA-B/2019/014މައްސަލަ

އެޕީލް

ޓެކްސް

ކށްފައިވަނީ  11ޑިސެންބަރު  2019ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް
ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފު ޮ
ފޮނުވާފައިވާ

"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާކަން

އަންގާ

ލިޔުން"

އަށް

ނަޒަރުކުރުމުން

ނބަރު  TAT-CA-B/2020/022މައްސަލަ ޓެކްސް
އެނގިގެންދާކަމަށާއި ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ ް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 31 ،އޮގަސްޓް  2020ގައި ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން
މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ

ނ
ތއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަ ް
"އިސް ި

އަންގާ ލިޔުން" އަށް

ލމުން
ބެ ު

ރ އިރު
އެނގިގެންދާކަމަށާއި ،މި ދެ މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކު ި
ނންބަރު
ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ  30އޭޕްރީލު  2012ގައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު ަ
2012/R-25

(ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ގަވާއިދު)

އަށްކަމަށާއި،

އެ

ގަވާއިދުގެ

ގައި

އނަލަށް
ތން ކުރިން މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިއުމެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
ކމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނަ ަ
އ އޮއްވާކަމަށްވުމުން މި މައްސަލައިގައި
 30އޭޕްރީލު  2012ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ވުޖޫދުގަ ި
ޢަމަލުކުރަންވާނީ  30އޭޕްރީލު  2012ގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށްކަމަށާއި،
84.2

ދ
ނމުމަކާމެ ު
ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "...މީރާއިން ނިންމާ ނި ް
މ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިން ި

ރސް)
(ތި ީ

ހޅަންވާނެއެވެ" މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށް
ރކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަ ަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކު ާ
ރޒު ކުރާ
އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "...މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން އިއުތި ާ
ބޔާންކޮށްފައިވުމުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި
ކރަންވާނެއެވެ" މި ފަދައިން ަ
ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާން ު
މގެ ސަބަބުން މީރާގެ ނިންމުމެއް އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނެތް ކަމަކާމެދު
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނެތު ު
ޓ މަރުހަލާގައި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން
އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމާއި އޮޑި ް
ތ ފާހަގަ ނުކުރާ ފެކްޓަކާ މެދު މީރާގެ އޮޑިޓްގައި ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ
ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމެއް ނުވަ ަ

ސަފުހާ  81ގެ

50
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ނމުމުގައި
ހސް ކުރެވޭ މި ނުކުތާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނި ް
މުސްތަހީލު ކަމެއްކަމުން ،ބަ ު
އތް ،ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން
ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ،މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ޮ
ބުނެފައިވެއެވެ.
 .85އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް އަހަރު  2015ގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އާ ގުޅިގެން މީރާއިން  29އޭޕްރިލް  2019ގައި ނޯޓިސް އޮފް
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް ފޮނުވާފައިވާއިރު ،އަދި މީރާގެ މި ޓެކްސް އެސެސްމަންޓަށް  11ޖޫން  2019ގައި
ނ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ތރާޒުކޮށްފައިވާއިރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއްދަތުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއު ި
މީރާއިން ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ފައިލްކޮށްފައިވާކަމަށާއި  2015ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަ
މިހާރުވެސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށްދާތީ ،އެ މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކި ގޮތެއް
ވ
ކަނޑައެޅުމުގެ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުކުރުމަކީ ނުބައިކޮށް ކޮށްފައި ާ
މވެސް؛
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ ަ
ހިސާބުކުރުމެއްކަމަށް މީރާއަކަށް ނުނިންމޭނެކަމަށް އިސްތިއު ާ
85.1

ރއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި އެ
ނ މާއްދާގައި މީ ާ
ނނުގެ  40ވަ ަ
ރ ޤާ ޫ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ނނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މާއްދާގެ (ހ)
ނނަނިވި ނަތީޖާ ނިކުން ާ
ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ޅން ނިސްބަތްވާ
"އެކަނޑައެ ު

ގ
ޓެކްސް ނެ ޭ

މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން

އ
ގަ ި

ޓެކްސް ބަޔާން

މ
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި ބެލުން" ި
ފަދައިން

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވުމު ް

މިހާލަތުގައި

މީރާގެ

ނިންމުމަކީ

އެންމެފަހުގެ

ނމުން
ނި ް

ށ
ކަމަ ް

މށާއި،
ބަލަންޖެހޭނެކަމުގައިކަ ަ
85.2

ނ
މ ނިންމު ް
ނން ި
ނ އިން ި
ޅގެން އޮބްޖެކްޝަ ް
އަދިހަމައެހެންމެ ،ޓެކްސް އަހަރު  2015ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގު ި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ދާތީ އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ
ށ
ބއިކޮށްކަމަ ް
ކުރިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ނު ަ
ކސް އެޕީލް
ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ޓެ ް
މީރާއަކަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ަ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުން ކަނޑައެޅި
ކމަށް ބާރުދޭ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ނުކުތާއެއް
އަދަދަކީ ސައްޙަ އަދަދުކަމަށްބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ަ
ފއިނުވާކަމަށާއި،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނަގާ ަ

85.3

އސްލާހުގެ ދަށުން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކާއި
އަދި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ ި
އިއުތިރާޒުކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލަތައް

މށް
ނިންމު ަ

ނން
ޤާނޫ ު

ވަކި

އދަތެއް
މު ް
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ މިހާލަތުގައި މީރާގެ މައްޗަށް
ވ ނުކުތާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،މީރާގެ
ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،އިސްވެހާލާދީފައި ާ
ނ
ނޖެހޭއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މ ފަހުގެ ނިންމުންކަމަށް ބަލަ ް
ނިންމުމަކީ މިހާލަތުގައި އެން ެ
ކމަށް
ހރި ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުގައި ދެކޭ ަ
ދނެއް ު
ނނީ ގޮތުން އެއްވެސް ބުރަ ަ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މިނުކުތާއަކީ ޤާ ޫ
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ .އައި) ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު
ރައްދުވާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް
.1

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  01ޖުލައި  2015އިން  31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް،
ތ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވާ ސޮނޭވާ
ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު މީރާއިން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާ ާ
ދ
މޓެޑާއި ،ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް (އެސް.އެމް.އެލް) އަ ި
(ތައިލޭންޑް) ލިމިޓެޑާއި (އެސް.ޓީ.އެލް) ،ލި ި
ސޮނޭވާ ކިރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އެސް.ކޭ.އެސް) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުކަމަށް
ސތިއުނާފުކުރާ
ކަނޑައަޅައި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ް
ހ
ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ މުރާޖައާ ) (reviseކޮށްފައިވެއެވެ .މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެ ި
ނ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނިންމައިފައިވަ ީ
ގމުގެ ޤާނޫނާ
ޔފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެ ު
އއި  29ވަނަ މާއްދާ ،އަދި ވި ަ
ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާ ާ
ފއިވެއެވެ.
އެއްގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ދަމަހައްޓައި ަ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް  ،6 ،4އަދި  7އާބެހޭގޮތުން
.2

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

ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތުން

ހިއްސާކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި

ށ
ޔކިއުންތަކަ ް
ލި ެ

ވހިރާއްޖޭގައި
ގސްޓު  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތަކީ ދި ެ
ބަލައިގެންކަމަށްވާއިރު 31 ،އޮ ަ
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ

ފަރާތެއްކަމަށް

މށް
ބަލަންވާނެކަ ަ

ކށް
ބަޔާން ޮ

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ

މއްސަލައާއެކު
ަ

ށހަޅާފައިވާ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީގެ "އިންޑިޕެންޑެންޓް
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓް  4ގެ ގޮތުގައި ހު ަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ފއިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓް
ހށަހަޅާ ަ
އޯޑިޓަރސް ރިޕޯޓު" އާއި ޑޮކިއުމަންޓް  6ގެ ގޮތުގައި ު
 7ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގެ ކޮޕީއަކީ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނޫންކަމުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީރާގެ  A2ރޫލިންގގެ 3
ވަނަ ފިޤްރާއަށާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ ،ކުރިން ހުށަހަޅަން
ޅމުން އައު
ޑޓާ ގުޅިގެން އަދަދެއް ކަނޑައެ ު
ހއްސާނުކޮށް ،މީރާއިން އެ އޮ ި
ފުރުސަތު ލިބި އެ ލިޔުމެއް ި
ނުކުތާތަކެއް ނަގާ މައްސަލައިގައި ތަޢުނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމަކީ އޮޑިޓާއި އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގެ
ނިންމުމަށް

ވާޞިލްވުމަށް

ރޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ
ި

އަދި

އޮޑިޓާއި

އިއުތިރާޒު

މަރުޙަލާގެ

ނިންމުމުގައި

ގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ކަމާއި ،އެއީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތަޢުނުކުރުން
ނތައްތަކެއް ެ
ހިމެނިގެންނުވާ ކަ ް
ނ
ކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ް
ޓ
ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރި ީ

26

މައްސަލައިގައިވެސް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ
ގ  3ވަނަ
ބރު  TR-2015/A2ރޫލިންގ ެ
ނ ަ
ލިޔެކިޔުންތައް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ރިއާޔަތްނުކުރުމަކީ ނަ ް
ނ
ފިޤްރާއާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް މައްސަލައިގެ އިއްތިފާޤްވި ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާކަ ް
ށ މީރާއިން
ނންމުމެއްކަމަ ް
މކީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ި
އެނގެންއޮންނާތީ ،މި ނިންމު ަ
ވ.27
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެ ެ
.3

ފއިވަނީ "މި
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތިންވަނަ ކަމަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަ ަ
ގ
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަން ާ
އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި،
ނ
އގޮތަށްކަ ް
ށފައިވަނީ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެ ް
ސގެ ޢަދަދު އެފަރާތުން ހިސާބުކޮ ް
އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކް ް
ލޔެކިއުންތައް
ނންވާ ހިސާބުތަކާއި ި
ޔަޤީންކުރުމަށާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭ ު
ވ.28
ނގިދާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެ ެ
ބަލާކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެ ް

26

 30އޮގަސްޓު  2020ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލަ .މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'އުރީދޫ ވ .މީރާ
( ')2021ގޮތުގައި

27

ވ
ށފައި ޭ
 23ސެޕްޓެންބަރު  2021ގައި ބޭއްވުނު މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މީރާއިން މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮ ް

28

ޤނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .އެ
ނ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ރތް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަ ީ
ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ "އެމް.އައި.އާރ.އޭއަށް މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ
ކރާކަމާއި ،މި ބެލުމުގެ
ތ ު
ތކަށް ބަލަން ގަސް ު
އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައް ަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

.4

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކސް ދައްކާ
ނނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ލމާތުތަކުގެ
ޓކްސް ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މަޢު ޫ
ށހަޅާ ެ
ފަރާތުން މީރާއަށް ހު ަ
ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގައާއި ،ތަޙުޤީޤުތަކުގައާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ޖނެރަލް އޮފް
ދ މީރާއިން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޮމިޝަނަރ ެ
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަ ު
ތ ބަޔަކަށް މި
ނ ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް ނުވަ ަ
ޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަ ް
ޓެކްސޭޝަންއަށާއި ،ކޮމި ަ
އވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުން ".މިފަދައިންނެވެ.
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަ ި

.5

އން ޓެކްސް
ނނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާ ި
ޤ ޫ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ނގުމަށްފަހު،
ތ ތަޙުޤީޤެއް ހި ް
އ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަ ަ
ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާ ި
ގ
ހ ޓެކުހު ެ
ދތުގައި ދައްކަންޖެ ޭ
ކށް ،އެ ފަރާތުން އެ މުއް ަ
ތކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
ތ ަ
އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކު ާ
ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ.

.6

29

މީރާއިން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  TR-2015/A2ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ

އިދާރީ

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

ގ
ޤާނޫނު ެ
އެންގުމަކަށް

42

ވަނަ

ބާރުދިނުމުގެ

މާއްދާގެ
ގޮތުން،

ދަށުން
އ
ެ

ޓެކްސް

ދައްކާ
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"ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން" ނެރުމާ ހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި
ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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އ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
ނގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ނ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ
ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް
އ ޙަވާލާދޭނީ
ހށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގަ ި
ގތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ު
މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ޮ
"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

އެންގުން"

މިފަދައިންނެވެ".

މިފަދައިންނެވެ.

އަދި

އެ

މާއްދާގެ

(ށ)

އ
ގަ ި

ނ
ށ ް
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ޤނޫނުގެ ަ 39
މށް މި ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަ ަ
ނ
ޑއެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތު ް
މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ ޢަދަދު ކަނ ަ

ށ
ކރުންކަމުގައި ބަޔާންކޮ ް
ފ ު
އމީހެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާ ު
މަ ޤްސަދަކީ އެ ބުނެފައިވާ އަހަރުތަކުގައި ެ
އެންގިދާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ އެންގުންތަކަށް ނިސްބަތްކުރާނީ "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން" މިގޮތަށެވެ.
29

ރތް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

ސަފުހާ  81ގެ

55

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

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނމަ އެ ކަމަކާ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަ
ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އން ނިންމި
އދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާ ި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
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އކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ ،އެ ކަން
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދަ ް
ނިންމުމަކާމެދު ޤާނޫނުގެ ަ 42
ފށިގެން 30
އތިރާޒުކުރާ ނިންމުމެއް މީރާއިން އެ ފަރާތަކަށް އެންގި ތާރީޚުން ެ
މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެ އި ު
(ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި" ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ) (MIRA903ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،އެ
ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ނކޮށްފައިވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ
އދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
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ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަ ޓެކްސް ނިޒާމަކީ ސެލްފް އެސެސްމެންޓް ނިޒާމެއްކަމަށްވާތީ،
މއި ޓެކްސް
މރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކުރު ާ
ދށުން ީ
ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ަ
ތކޮށްފައިވާ
މ ި
ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ަ
ކސް ހިސާބުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،ޤާނޫނާއި
ކސް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ޓެ ް
ޒިންމާއެކެވެ .30ހަމައެއާއެކު ،ޓެ ް
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ،މީރާގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްސަދުކަމަށްވާއިރު ،31އެ
މރާއަށް ގިނަ
ނ ީ
ގ ދަށު ް
ނގެ ތިންވަނަ ބާބު ެ
ޤނޫ ު
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
މަޤްސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓެ ް
އކައިފައިވަނީ
ގތުން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ހިސާބުކޮށް ،ޓެކްސް ދަ ް
ދފައިވެއެވެ .އެ ޮ
ބާރުތަކެއް ލިބި ީ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު
މކީ ޓެކްސް
ލންދިނު ަ
އ މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް އެއްބާރު ު
އން ހިންގާ އޮޑިޓެއްގަ ި
މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .މީރާ ި
މ
ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެންއޮންނައިރު ،މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުންދިނު ީ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް އަވަސް ،އަދި އޮމާން ދުވެއްޔެއްގައި
ވާސިލުވުމަށް އޮތް މަގެވެ .މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް

30

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކުރުން" އަދި އެ
މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވަނީ "ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުން" މިފަދައިންނެވެ.

31

ކންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ
ތކަކުން ޓެކްސް ދައް ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަނީ "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތް ަ
ތ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާ ޯ
ބެލުން ".މިފަދައިންނެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އންނައިރު ،އެ އޮޑިޓްތަކަކީ ސާމްޕަލް ބޭސިސްއަށް
ބަލާކަން އެނގެން ޮ

32

ހިންގާ އޮޑިޓްތަކަކަށްވާތީ ،އޮޑިޓްކުރެވޭ

ތކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،މީރާއިން ފާހަގަކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޓެކްސް
މުއްދަތުގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތް ަ
ވއިދާ އެއްގޮތަށްކަން މީރާއިން ބަލާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މީރާއިން
ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަ ާ
ށން އެންގުމެއް
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ހިންގާ އޮޑިޓެއްގައި ،ޓެކްސް ެ
އ
ވތަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް މީރާއިން ލިޔުމުން އެދިފައިވާނަމަެ ،
ލިބިއްޖެނަމަ ،ނު ަ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.
.11

ކސް ނެގުމުގެ
ނވަތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
ނނުގެ  39މާއްދާގެ ދަށުން ( ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ޖހޭ އަދަދެއް
ކން ެ
ތން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައް ަ
ރ ު
ނ މާއްދާގެ ދަށުން) ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
ޤާނޫނުގެ  21ވަ ަ
ގ
ނ މާއްދާ ެ
ނނުގެ  30ވަ ަ
މބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ށ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ތ ނެތްކަމަ ް
އޮތްކަމަށް ނުވަ ަ
ފށި އޮޑިޓް،
ގ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން) ެ
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ވތަ ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ދަށުން (ނު ަ
ލ
ރތުގެ ހިޔާ ު
ށ ވާސިލުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
ހއެވެ .އެ ނިންމުމަ ް
ނިމުމަކަށް އައީކަމަށް ބަލަންޖެ ެ
ށ
އކާ ފަރާތަ ް
މރާގެ ނިންމުން އެކުލެވޭ draft audit reportއެއް ޓެކްސް ދަ ް
މށްޓަކައި ީ
) (commentހޯދު ަ
ފޮނުވާކަން އެނގެއެވެ .އެ  draft audit reportއަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ މަރުޙަލާއެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް،
ހށަހަޅާ ،އަދި އެ
ވ ކަންތައްތަކާމެދު ) (audit observationsހިޔާލު ު
މީރާގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކޮށްފައި ާ
މރާޖައާކުރުމަށްޓަކައި ،ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއެވެ .އެ
ނިންމުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ު
ރމަކީ ،މީރާ
ފުރުސަތުގައި  draft audit reportއަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެއާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކު ު
ކން އެނގެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ޓެކްސް
އާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކަމެއްނޫން ަ
ދައްކާ

ފަރާތުން

ހށަހަޅާ
ު

ލޔެކިޔުމަކަށް
ި

ރިއާޔަތްކޮށް

މީރާގެ

އޮޑިޓް

ނިންމުމުގައި

ހގަކޮށްފައިވާ
ފާ ަ

އޙްތިމާލު އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.
ދލުގެނައުމުގެ ި
ކަންތައްތަކަށް ބަ ަ
.12

ނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަށް
މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނި ް
އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައިވެއެވެ .އަދި އެ
އއި ޓެކްސް
ވނަ މާއްދާ ާ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 42
އ ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގަ ި
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޓެ ް
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ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  17-1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ގައި ވަނީ "އޮޑިޓްކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކަށް
ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވައިލެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން އޮޑިޓް ނިންމިދާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،އިއުތިރާޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ
ފއި އޮންނަންޖެހެއެވެ .އެއީ ،ޓެކްސް ދައްކާ
 MIRA903ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ަ
ހ އަދަދަކީ
ގއި އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެ ޭ
ބތަކާއި ،އެ ފަރާތުގެ ނަޒަރު ަ
ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަ ު
ޅ ިއ ަފ ިއވާ ެއ ް
ލ ިއެ ،އ ފ ޯ ުމ ަގ ިއ ަކނ ަޑ ައ ަ
ގ ުތ ެގ ަތ ުފސ ާ
ށ ަފ ިއ ާވ ޮ
ކ ް
ސ ުބ ޮ
ދ ުދ ިހ ާ
ކޮބައިކަމާއިެ ،އ ައ ަ
ނ ެމ ަހ ިއ
މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ފޯމުގައި 'އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ފއިވެއެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޝަރުތުތަކަކީ
ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާށެވެ '.މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ަ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ހިމަނައިފައިވާ ޝަރުތުތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ .ސަބަބަކީ،
ތން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ
އދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީއެވެ.
.13

ދ ވ .މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ އަޙްމަދު ނާޝި ު
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މައްސަލައިގައި

"ތިންވަނަ ކަމަކީ ،ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ

(onus

ކރާ ފަރާތަކީ
އ ދަޢުވާ ު
ވކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި ،މި މާނާގަ ި
ކ ދަޢު ާ
) probandiއުފުލުމަ ީ
ލ ފަރާތް ނޫންކަމާއި ،އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ
ހަމައެކަނި ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފު ާ
ނ
ތގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި ،އެހެންކަމު ް
ދިފާޢުގައި ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަކީ އެ ފަރާ ު
ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" ) (pleaޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ .".މީގެ އިތުރުން،
ހަވާލާދީފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި "ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ،މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންގެ
ގންވާކަމާއި،
ދައުރަކީ އިޖާބީ ދައުރެއްކަމާއި ،މިގޮތުން ޘާބިތުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަބަދަށްވެސް ޚަޞްމުންނަށް ލިބި ެ
ށ
ޚަޞްމުންގެ އަތުގައިވާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް
ކމާއި ،އަދި ހަމަ އެމޭރުމުން އެއް ޚަޞްމު
ކށް ދޭންވާނެ ަ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ފަހި ޮ
ހުށަހަޅާ

ހެކި

ވތަ
ނު ަ

ލލު
ދަ ީ

ށ
ނަޤުޟުކޮ ް

އިދިކޮޅު

ޘާބިތުކުރުމުގެ

ޙައްޤު

އ
އަނެ ް

ށ
ޚަޞްމަ ް

ނވެ.
ނ ެ
ލިބިގެންވާކަމާއި "...،މިފަދައި ް
.14

ގ
ރ ޤާނޫނު ެ
ބހޭ އިދާ ީ
ރތަމަ މަރުޙަލާއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ޤނޫނީ ފު ަ
ށ އޮންނަ ާ
މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަ ް
 42ވަނަ މާއްދާގައިވާ އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާއެވެ .އަދި އެ މަރުޙަލާގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ

33
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38

ވަނަ

މާއްދާގެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ދށު ް
ަ

ދައްކާ

ޓެކްސް

ކން
ފަރާތްތަ ު

ހ
އުފުލަންޖެ ޭ

ބުރައެއްވާކަމީ

ބޮޑު

ނ
ގ  3ވަނަ ފިޤްރާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
އއާއެކު ،މީރާގެ  A2ރޫލިންގ ެ
ދެބަސްވެވޭނެކަމެއްނޫނެވެ .ހަމަ ެ
ވ
ދނުމުގެ ގޮތުން ،އެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދު ާ
ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް ބާރު ި
އށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި
"ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން" ނެރުމާ ހަމަ ަ
ވ
ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެކަމަށްވެއެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައި ާ
ޅ
ތށް ހުށަހެ ޭ
ޢ ަ
މގައި ނުވިނަމަވެސް ،ޝަރީ ަ
ނ ނުކުތާތަކެއްކަ ު
ނތުނޑަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭ ެ
ކަންކަމަކީ ،ތުނޑު ް
ގތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުން މުހިންމެވެ .މީރާއަކީ
މައްސަލަތައް ޘާބިތުކުރުމާބެހޭ ޮ
ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ
އ
ހރުފަތެވެެ .
ވސިލުވުމަށް އޮންނަ ފުރަތަމަ ަ
މާއްދާގައިވާ އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާއަކީ ،ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތަކަށް ާ
މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކޮށްފިނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޒިންމާއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަރީއަވެވޭނެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ .އެގޮތުން،
އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ޘާބިތު ކުރުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހެނީ ޓެކްސް
ދައްކާ

ފަރާތްކަން

އޮންނަހިނދު،

އެނގެން

މީރާގެ

A2

ރޫލިންގ

އެ

ވނީ
ތަޠުބީޤުކުރަން ާ

ޒިންމާ

އަދާކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
.15

ފއިވާ އުރީދޫ ވ .މީރާ ( )2021މައްސަލައިގައި މީރާގެ ނަންބަރު A2
މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައި ަ
ރޫލިންގ

ތން
ގޮތާބެހޭގޮ ު

ބޤުކޮށްފައިވާ
ތަޠު ީ

ނިންމުމެއް

ނިންމައިފައިވެއެވެ.

އެ

މައްސަލައިގައި

ޓ ރިޕޯޓުގެ
ރ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑި ް
ކަންހިނގައިފައިވާގޮތަށް ބަލާއި ު
ސެކްޝަން  6ގެ އެނެކްސްޗަރ  2ގައި "އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސް" ގެ ގޮތުގައި މީރާއިން
އއިޑެންޓިފައިޑް
ގތުގައި "އަން ަ
ފސީލުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީރާއިން ބުނެފައިވާ ޮ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ތަ ު
އެކްސްޕެންސަސް" އަށް ބާރުދޭ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް  13މޭ  2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އެހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް
އންޑިންގ  4.2ގައިވާ
އެނެކްސްޗަރތައް މުރާޖައާކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4ގެ ފަ ި
ގޮތުން

މީރާއަށް

ނިންމައިފައިވާކަން

ކަށަވަރު

)(verify

އެނގެއެވެ.

މިކަން

ނނެތް
ކުރެވެ ް

ދތައް
ހަރަ ު

ނ
ހިނގައިފައިވަ ީ

އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށް

މީރާގެ

އޮޑިޓް

)(disallow

ނިންމުން

ނެރުމުގެ

އންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސް" ގެ
ކުރިންކަމުގައިވާއިރު ،އެ އޮޑިޓުގައި ހިލާފު އުފެދިފައިވާ " ަ
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ނ
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ،އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ދީފައިވާކަން ،އެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކު ް
ތވެފައިވާތީ،
ތއް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ސާބި ު
އއޮތް މުހުލަތުގައި އެ ލިޔެކިޔުން ަ
އެނގެއެވެ .އެ ފުރުސަތު ލިބިފަ ި
ލޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން ރިއާޔަތް ނުކުރުމަކީ
އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ި
އފައިވެއެވެ.
ތށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނިންމަ ި
ލންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާއާ އެއްގޮ ަ
ނަންބަރު  TR-2015/A2ރޫ ި
ށން މީރާގެ
ނނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
މީރާގެ އޮޑިޓެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ޖ
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން އެދިއް ެ
އ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ޭ
ނިންމުން ނެރުމުގެ ކުރިންެ ،
ނދާ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޓެކްސް
ހާލަތެއްގައި ،ހިނގަމު ް
ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ ،މީރާގެ A2
ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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މށްފަހު24 ،
ފަސްވަނަ ކަމަކީ ،ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރު ަ
ށ  BPT draft audit reportއެއް
ނޮވެންބަރު  2019ގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ވ
އންނަނި ި
ށ ފޮނުވައިފައިވާ އީ-މެއިލްގައި ަ
ވ .34މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ފޮނުވައިފައިވާކަން އެނގެއެ ެ
ގޮތަށް އިރުޝާދުދީފައިވެއެވެ.
)Please find the attached BPT Draft audit report of Bunny Holdings (BVI
Ltd for your comments. You are requested to send your comments 01st
…December 2019
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ނ
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ  BPT Draft Audit Reportއަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތި ް
އިތުރުކޮށްދިނުމުންވެސް

އޮޑިޓްގައި

މީރާއިން

ށ
ތައުނުކޮށްފައިނުވާކަމަ ް

މީރާއިން

ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަނޑައެޅި
ސުވާލަކީ،

އަދަދާމެދު
މީރާއިން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ށ
ފަރާތަ ް

ނޓްކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެއީ ،ޓެކްސް ރޫލިންގ
ފޮނުވައިފައިވާ  BPT Draft Audit Reportއަށް ކޮމެ ް
ށ
ކ ް
 A2އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަ ަ
ށ އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލެންވި ސަބަބައްހެއްޔެވެ؟
ބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަ ް

މއިލް
ފއިވާ އީ ެ
ރވި ަ
ބދަލުކު ެ
މދު ަ
ރތާ ދެ ެ
ތއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އސް ި
ރއާއި ި
މ ާ
ފއިވާ ީ
ބއުނަލަށް  23ސެޕްޓެންބަރު  2021ގައި ހުށަހަޅާ ަ
 34ޓްރައި ި
ނ
ކޝަންތަކު ް
ކޮމިއުނި ޭ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ ވ .މީރާ ()2021
ކތާތަކާއި ،މި ޓްރައިބިއު ަ
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ ނު ު
ވ ކަންކަމާއި،
ތން ފާހަގަކޮށްފައި ާ
މައްސަލައިގައި އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސްގެ ނުކުތާއާބެހޭގޮ ު
ހަވާލާދީފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ .މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ ޤަޟިއްޔާގެ
ތން Draft
ތތަކުގެ އަލީގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ނ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކު ާ
ޓ ް
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ދ
 BPT Audit Reportއަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައިނުވުމީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއް ާ
ށ
އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކަ ް
ށ އަހުރެން
ޤން މަހުރޫމްވާންވި ސަބަބެއްކަމަ ް
ނތައް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ހައް ު
ބނުންވާ ލިޔެކިޔު ް
ބާރުދިނުމަށް ޭ
އ މީރާއިން
އ ހިލާފަށް ،މި މައްސަލައިގަ ި
ނުދެކެމެވެ .އެހެނީ ،އުރީދޫ ވ .މީރާ ) (2021މައްސަލަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  24ނޮވެންބަރު  ،2019އާއި  04ޑިސެންބަރު  2019ގައި ފޮނުވައިފައިވާ
އީމެއިލްގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވުމަށް އަންގައިފައިވާކަމަށް އެނގޭކަށްނެތެވެ .އަދި މީރާއިން
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  17މޭ  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން :5
ގ
ޓެކްސް ޕެޔަރ ކޮމެންޓްސްގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ހިންގައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ވ.35
ރއިން ބުނެފައިވެއެ ެ
އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަމަށް މީ ާ
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ނ
ނނު ދަން ަ
ހަމައެއާއެކު ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ހިޔާލު ) (commentހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ ،ޤާ ޫ
ތނަށް މީރާގެ
މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެހާ ަ
ކށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން
ބނާ ޮ
އޮޑިޓުން ހޯދިހޯދުންތަކަށް ި
ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މީރާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ .އެ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަހު ،ޓެކްސް
ނ
ގ  42ވަ ަ
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ހނަމަ ،ޓެ ް
މމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެ ޭ
ދައްކާ ފަރާތުން މީރާގެ ނިން ު
މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު
އންނަ ޤާނޫނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއެވެ .ޓެކްސް
ލިބިދީފައިވެއެވެ .މިއީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް ޮ
ނ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމު ް
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްކަން އެނގެން އޮންނަހިނދު،

35

ތށް  17މޭ  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  AR-LBD/BPT/2019/100ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ
 :5ޓެކްސް ޕެޔަރ ކޮމެންޓްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " we appreciate the courtesy and cooperation extended to us during
this audit and would like to acknowledge the fact that the audit findings and recommendations were
 "discussed with the taxpayerމިފަދައިންނެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މކީ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ހައްޤު ،އޭގެ އެންމެ
ށފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރު ަ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކޮ ް
ރ
ދ މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުން ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ .ބެލެމުން ާ
ނފައިވާއިރު،
ބ ެ
ހ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމަށް ު
ފަރާތުގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެންމެ ާ
ށ މީރާއިން
މ ް
އތަތީ ،މީރާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވު ަ
ނ ދީފައިވާކަމަށް އެނގެން ޮ
މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލު ް
ނ
ބޭނުންވި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ހޅައިފައިވާ
ށ ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކަށް ބާރުދިނުމަށް ހު ަ
މީރާގެ

ލިޔެކިޔުންތަކަކީ،

ހިނގަމުންދިޔައިރު

އޮޑިޓް

ބޭނުމަށް

އޮޑިޓްގެ

ހުށަހަޅުމަށް

އަންގައިފައިވާ

ފދަ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  A2ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ
ލިޔެކިޔުންތަކަކަށް ނުވާނަމަ ،އެ ަ
ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ.
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ބރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު) ގެ  33ވަނަ
މީގެ އިތުރުން ،ގަވާއިދު ނަން ަ
ރތުން މީރާއަށް ކުރިން ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުމެއް
ފއިވަނީ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަ ާ
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އަޑުއެހުމަކަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް ،ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ
ރ މައްސަލަތަކުގައި،
އނަލަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނ ޓްރައިބި ު
އެ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ".އެ މާއްދާގެ ދަށު ް
ހދޫދުކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއްގައި ހުށަހެޅޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް މަ ް
އަޑުއެހުމެއްގައި ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުން މަނާވާނީ މީރާއަށް ކުރިން ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ.
ޅ ފޯމާއެކު
ބލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަ ާ
ތށް ަ
ކންހިނގައިފައިވާ ގޮ ަ
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ަ
ޑޮކިއުމަންޓް

ހުށަހަޅައިފައިވާ

،4

އަދި

6

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ

ނ
ބަ ީ

އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން

މައްސަލައިގެ

އަޑުއެހުމެއްގައި

ހުށަހަޅައިފައިވަނީ

ހޯލްޑިންގްސް

އިއުތިރާޒު

(ބީ.ވީ.އައި)
އެނގެއެވެ.

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ފކުރުމަށް
އިސްތިއުނާ ު

7

އަކީ،

ހުށަހަޅާ

ލިމިޓެޑުން

އަދި

ހުށަހެޅި

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ

ލިޔެކިޔުންތަކެއް
ފޯމުގެ

މަރުޙަލާގައި

ބައެއްގެ

ނޫންކަމާއި،
ގޮތުގައެވެ.

މި

މައްސަލަ

އިއުތިރާޒާއެކު
ލިޔެކިޔުންތަކަކީ

އެ

ލޔެކިޔުންތައް
ި

އެހެންކަމުން،

އެ

ތ
ރހައަށް ފެ ޭ
ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރިއިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ތަ ަ
ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ވަޒަންވެރިކަން ) (residencyދެނެގަތުމާބެހޭގޮތުން

ސަފުހާ  81ގެ

62

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

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

.21

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ
ނ މާއްދާގެ (ބ) ގަ ި
ޤނޫނުގެ  46ވަ ަ
ހަވަނަ ކަމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

އޖެއިން
"ދިވެހިރާ ް

ބޭރުގައި

އވާ
އުފައްދާފަ ި

ކުންފުންޏެއްނަމަ،

އ
ެ

ކުންފުނި

އކަން ނިންމާނީ އެ ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަނަކީ ކޮބަ ި
ތނަމަ ،އެ ކުންފުނި
އކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެ ް
ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ .އެ ތަނަކީ ،ކޮންތަނެ ް
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަންކަމަށް ބަލާނީ ،އެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ތަނެވެ".
ޑންގްސް
މިފަދައިންނެވެ .މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބަނީ ހޯލް ި

(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑަކީ ބްރިޓިޝް

ނފުންޏެއްކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތަކީ
ވާރޖިން އައިލަންޑްސްގައި އުފައްދައިވާ ) (incorporateކު ް
ގ
ޤނޫނު ެ
ކުންފުންޏާބެހޭ ާ

36

ހރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތެކެވެ.
ނ ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދިވެ ި
ދަށު ް

ތރަހައިގައި
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،އެ ޤާނޫނުގެ ަ
ރކަން ) (residencyގާއިމުކުރަންޖެހޭނީ އެ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒަންވެ ި
ނ ބޭރުގައި
ވ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭ ް
އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެ ެ
އުފައްދައިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒަންވެރިކަން ގާއިމުކުރަންޖެހޭނީ އެ ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު
ނ އެނގެއެވެ .އަދި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު
ކ ް
ގމުންދާތަނަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ަ
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނ ަ
ނފުންޏެއްގެ
ތނަމަ ،ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް އެ ކު ް
މންދާ ތަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެ ް
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަ ު
ވަޒަންވެރިކަން

އޮންނަ

މކަށްވާނީ
ގައު ަ

އެކުންފުންޏެއް

ފއްދައިފައިވާ
އު ަ

)(incorporate

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނަށެވެ.
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ވ ކުންފުނި
ގ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ާ
ހަތްވަނަ ކަމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ދެނެގަތުމަށް ،މީރާގެ ނަންބަރު TR-
 2015/B48ޓެކްސް ރޫލިންގއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި
ގޮތަށެވެ.
ފންޏެއް ހިންގުމުގެ
"ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ބޭނުމަށް ،ކުން ު
ނފުންޏެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތުތައް
ކ ް
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ ،އެ ު
ކަނޑައަޅާ ތަނެވެ .ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން
ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކުންފުންޏެއް

36

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު)
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ހަމައެކަނި ކަންތައްތަކެއް
ނޫނެވެ.
މގޮތެއްގައި ބާއްވާ ތަން.
ނގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް އާން ު
(ހ) އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ް
ކއި މުހިންމު
އބަސްވުންތަ ާ
ބތަކާއި މުހިންމު އެ ް
މ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާ ު
ނފުނީގެ އާން ު
(ށ) ކު ް
ނ ނިންމާ ތަން.
ކ ް
މާލީ ނިންމުންތައް ފަދަ ކަން ަ
ނފުނީގެ ޕަރފޯމަންސް ޖުމުލަގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކޮށް ،ކުންފުނީގެ
(ނ) ކު ް

ޕަރފޯމަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އެކުލަވައިލެވޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މުރާޖަޢާކުރާ ތަން".
.23

އަށްވަނަ ކަމަކީ ،ހަވާލާދީފައިވާ މީރާގެ ރޫލިންގގައިވާގޮތުން ،ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި
ވ
ކޮންޓްރޯލް ދެނެގަތުމަށް ( 3ތިނެއް) ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި އެ ރޫލިންގގައި ފާހަގަކޮށްފައި ާ
ތއްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަން އެނގެއެވެ.
ފަދައިން ،އެ ( 3ތިނެއް) ކަންތައްތައް ފިޔަވާ އެހެންކަން ަ
ކގެ އިތުރުން ރިއާޔަތްކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ
އެހެންކަމުން ،އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ު
ކޮބައިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދެއެވެ.

.24

ނުވަވަނަ ކަމަކީ ،ހައިކޯޓު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބަލައިފައިވާ & Bywater Investments Limited
 ORS and Commissioner of Taxationއަދި

Hua Wang Bank Berhad and

ނޏެއްގެ
 Commissioner of Taxationމައްސަލަތަކުގައި ކުންފު ް
control

ދެނެގަތުމަށް

ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތަކަށް

central management and

އލިއަޅުވައިލައިފައިވެއެވެ.37
ަ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ

އވެ.
ނވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެ ެ
ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އަންނަ ި
“…. 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
37

ހަވާލާދީފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ 'އިންކަމް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އެކްޓް  '1936ގައި ކުންފުންޏެއްގެ Residency
 statusދެނެގަތުމާބެހޭގޮތުން ފައިސަލާކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ 'އިންކަމް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އެކްޓް  '1936ގެ  6ވަނަ މާއްދާ

އ
) (Interpretationގައި  Residentމާނަކޮށްފައިވާއިރު ،ކުންފުންޏެއްގެ  Residencyކަނޑައެޅުމަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެެ .
މާއްދާގައި  Resident or Resident of Australiaގެ (ބ) ގައި ވަނީ "

a company which is incorporated in Australia, or

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
 ".Australiaމިފަދައިންނެވެ .އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެ ކުންފުނި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓެކްސް ރެސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ)1( ،
ރލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އޮސްޓްރޭލިއާގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ
ކށްވުމުގެ އިތުރުން ،އެ ފަރާތެއްގެ ސެންޓް ަ
ކރަމުންދާ ފަރާތަ ަ
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވިޔަފާރި ު
ތކަށްވުމުގެ އިތުރުން ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ ވޯޓިންގ ޕަވަރ އޮންނަ ހިއްސާދާރުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓެކްސް
( )2އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާ ަ
ރެސިޑެންޓުންނަށްވާނަމައެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލ

TAT-CA-B/2020/022 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

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 case38.”
ު ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑ،ްހަވާލާދީފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައިވާގޮތުނ

.25

(place of central management and control) ްމަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނ
ުމިސްރާބ

ެކުންފުނީގ

ިއަދ

،ޭކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ

ްއޮޕަރޭޝަންސ

ެކުންފުންޏެއްގ

ެއ

ްދެނެގަތުމަށ

(facts and circumstances) ްކށ
ަ ަވޤިއާތ
ާ ޭ( ކަނޑައެޅުމާބެހControlled and Directed)
ްނގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލ
ް ިފންޏެއް ހ
ު ް ކުނ،ް މީގެ އިތުރުނ.ެރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށްވެއެވ
ނ
ް ުމބެހޭގޮތ
ާ ަތރެއިން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކ
ެ ެގތުމަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވާޤިއާތަކުގ
ަ ެތން ދެނ
ަ ާހިނގަމުންދ
.ެތކަށް ރިއާޔަތްކުރުން މުހިންމުކަމަށް ދެކެމެވ
ަ ަދައްކައިފައިވާ އަންނަނިވި ވާހަކ
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"39

ގ
ެ ުހިންގުމ

ގ
ެ ްކުންފުންޏެއ

،ްމައްސަލައިގައިވާގޮތުނ

ެހައިކޯޓުގ

ެއޮސްޓްރޭލިއާގ

ާހަވާލާދީފައިވ

ެއިސްވ

.26

ިރކުރާ ތަނާއ
ި ާ ކުންފުނީގެ ވިޔަފ،ިޓރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ކަނޑައެޅުމުގައ
ް ްމައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮނ
ގ
ެ ުކށް ބެލުމ
ަ ައދި އެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވާޤިއާތ
ަ ްދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންސް ހިނގަމުންދާ ތަނަށ
where ( ޭ އެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރާ އަދި ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅުމާބެހ،ިބަދަލުގައ
.ެއތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަން އެނގެއެވ
ާ ި) ވާޤit’s operations are controlled and directed
ަ ވަނ46 ެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގ،ި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައ،ީދިހަވަނަކަމަކ

.27

ު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑ،ި ގެ ބޭނުމަށްޓަކައB48 މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ
ު ނަންބަރBywater Investments Limited & ORS and Commissioner of Taxation ވ
ާ ިއފައ
ި ަހައިކޯޓު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބަލ

38

ެ މައްސަލައިގ2016/135 ނަންބަރު ށHua Wang Bank Berhad and Commissioner of Taxation ި މައްސަލަ އާއS134/2016
ާ ވަނަ ފިޤްރ40
ާ ވަނަ ފިޤްރ116 ެއިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްދަރު (އބމ) ގ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ވ
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އަންނަނި ި
ފއިވެއެވެ.
ވާހަކަތަކާއި ،ހެކިތައް ހުށަހަޅައި ަ
.i

ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައި40؛ އަދި

.ii

ވންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ
ކުންފުނީގެ އެންމެހާ އެއްބަސް ު
އ
ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާތުން އަހަރަކު  183ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ކަމަށްވެފައި41؛ އަދި

.iii
.iv

އ ބާއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވެފައި42؛ އަދި
ވންތަ ް
ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލު ު
ކުންފުނީގެ

ޢާއްމު

ސިޔާސަތުތަކާއި

ސްޓްރެޓީޖިކް

ޑިރެކްޝަންތަކާއި،

މައިގަނޑު

ނ
ނތައް ނިންމަ ީ
އެއްބަސްވުންތަކާއި ،މުހިއްމު މާލީ ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލްގެ ނިންމު ް
ނ43؛
ނފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ކު ް
.28

މގެ މައިގަނޑު
އެގާރަވަނަކަމަކީ ،މީރާގެ ޓެކްސް ރޫލިންގ  B48ގައިވާ ގޮތުން ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގު ު
ކއި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ،އެ
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ަ
ރޫލިންގގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފރާތުން
ަ

ދައްކައިފައިވާ

ކތަކުންނާއި
ވާހަ ަ

ލންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން:
ނކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ) (fulfilބަ ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ ހެކިތަކުން އެކަ ް
.i

ގ
ދއިން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
މި ރައުޔުގެ  27ވަނަ ފިޤްރާގެ  .iގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަ ަ
ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ޤާއިމްވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

40

ށފައިވާ އިންޑިޕެންޑަންޓް އޮޑިޓަރސް ރިޕޯޓުގެ
ރތުގެ އޮޑިޓަރުން ކަމަށްވާ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން  2015ވަނަ މާލީ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އިއުތިރާޒާ އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ  1އިން
ބައެއް ސަފުޙާތައް ނަކަލުކޮށް އި ު
ނ
ރތު ް
ކރަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އެނެކްސްޗަރ  1އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ު
ފރާ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތް ހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން އެނގެން އޮންނަކަން.

ރތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަމަށްވާ މރ .ސޯނަޝަހް ޝިވްޑަސާނީ އަކީ ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ
 41އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އކަން އެނގެން
ޕރޭޓް ރެސިޑެންޓް މޯލްޑިވްސް ކާޑެއް އޮންނަ ފަރާތެ ް
ތކީ ކޯ ަ
ފރާ ަ
ޅއިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ  2އެ ަ
ކށް ހުށަހަ ަ
އކަމާއި ،އިއުތިރާޒާ އެއް ޮ
ފަރާތެ ް
އޮންނަކަން.
42

 1991އިން ފެށިގެން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ބާއްވާ އެންމެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމާއި ،އިއުތިރާޒާ
ރތުގެ ބޯޑުން  14ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ނިންމުންތައް އެކުލެވޭ
އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ  5އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ބޯޑު ރިސޮލޫޝަނެއް

43

މއި ،އިއުތިރާޒާ އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ  3އިން ،
ރތުން ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން އެ ފަރާތުގެ ވިލާތައް ވިއްކައިފައިވާކަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
މތެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފަދަ މައްސަލައެއް
ވންތަކުގެ ދަށުން ޚުޞޫ ާ
ކށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައިކަމާއި ،އެ އެއްބަސް ު
އ ޮ
އެ މުޢާމަލާތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮ ި
ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައްކަން އެނގެން އޮންނަކަން .މީގެ އިތުރުން ،އިއުތިރާޒާ އެއްކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެނެކްސްޗަރ  4ގައި
ނ
ރތުގެ ޖުމުލަ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއި ް
ފރާތުގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ސަފުހާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
އ އިންސައްތަ)
ގާތްގަނޑަކަށް ( 54%ފަންސާސް ހަތަރެ ް

ށފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެސެޓްކަމުގައިވާ ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުގެ ހެޑް
ފައިނޭންސް ކޮ ް

ލީސް ރަހުނުކޮށްގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުން ކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އަދި އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތް ހިނގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަމާއި ،އެ ފަރާތުން
ނގުންކަމާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ހިންގާ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިއަކީ ބ.ކުންފުނަދޫގައިވާ ރިސޯޓު ހި ް
ނ
ތ ް
ދވެހިރާއްޖޭގައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މުޅި އާމްދަނީ ހޯދައިފައިވަނީ ި
ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާމެދު

ވިސްނާލާއިރު،

މިއީ،

ހަވާލާދީފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ވާޤިއާތަކެއް

ރޫލިންގ

B48

ގައި

ނޫނެވެ .މިއީ ވިޔަފާރީގެ ދުވަހުން

ދުވަހަށް ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންސް އޮންނަ ތަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ވާޤިއާތަކެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި
ށފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ކުންފުންޏެއްގެ
ވާޤިއާތުތަކަކީ ،އިސްވެބަޔާންކޮ ް
ހިންގުމުގެ

މައިގަނޑު

މަސައްކަތާއި

ކޮންޓްރޯލް

މންދާ
ހިނގަ ު

ތަން

ކއި
ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ަ

ނ ވާޤިއާތުތަކެއް ނޫނެވެ.
ދ ެ
ވޤިއާތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވި ާ
އިސްކަންދޭންޖެހޭފަދަ މުހިންމު ާ
.ii

ހ
މި ރައުޔުގެ  27ވަނަ ފިޤްރާގެ  .iiގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކުންފުނީގެ އެންމެ ާ
ތން
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ފަރާ ު
އަހަރަކު 183

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް

ފއިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރMr. ،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ގ
ކޓަރކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ކުންފުނީ ެ
 Sonashah Shivdasaniއަކީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ ް
ޓ
ވރޯލް ޕަރފޯމަންސް ބަލަހައް ާ
ފނީގެ އޮ ަ
އޮޕަރޭޝަންސްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ،އަދި ކުން ު
އވެ.
ސްޓްރެޓިޖިކް ރެކަމެންޑޭޝަންސް ދޭ ފަރާތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެ ެ
ނޏެއްގެ ހިންގުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ،
ކޓަރެއްގެ ދައުރަކީ ،އެ ކުންފު ް
ކުންފުންޏެއްގެ މެނެޖިންގ ޑިރެ ް
ގ
ފނީ ެ
އަދި ހިންގުމުގެ މުހިންމު ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އަދި ކުން ު
ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓިޖިކް ލަފާ ދޭ ފަރާތެއްކަން
ދ
އެނގެއެވެ .44އެގޮތުން ،މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ދިރިއުޅޭ ،އަދި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަމުން ާ
ތަނަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ

ނ
މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަ ް

ކވެ .އެހެނަސް ،އެކަމަށް އެކަނި ބިނާކޮށް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު
ދެނެގަތުމަށް މުހިންމު ވާޤިއާއެ ެ
ރން ނުދެކެމެވެ.
މނެކަމަށް އަހު ެ
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ނިން ޭ

44

https://www.iod.com/news/news/articles/What-is-the-role-of-the-Managing-Director
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

.iii

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މި ރައުޔުގެ  27ވަނަ ފިޤްރާގެ  .iiiގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ
ހރާއްޖޭގައި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .މި
ވނީ ދިވެ ި
ބައްދަލުވުންތައް ބާއް ަ
ވާހަކަތަކުގެ ބުރަދަން ވަޒަންކުރުމުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސާމްޕަލް ބޯޑު
އވެ .އެގޮތުން ،ބޯޑު ރެޒޮލިއުޝަނުގެ  1ވަނަ ސަފުހާގައި،
ރެޒޮލިއުޝަނަށް ބަލައިލަންޖެހެ ެ
ކން
މއިގަނޑު ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ަ
ހންގާ ަ
ކންފުނީގެ ވިޔަފާރި ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ު
އެނގެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ( 5ފަސް)
ވހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްކަން،
ތތަކަކީ ދި ެ
އންނަހިނދު ،އެ ފަރާ ް
ގން ޮ
ތބިކަން އެނ ެ
މެންބަރުން ި
ނ
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަ ް
އނުވެއެވެ.
ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް އިތުރު ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅައިފައެ ް

.iv

އމު
މި ރައުޔުގެ  27ވަނަ ފިޤްރާގެ  .ivގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކުންފުނީގެ ޢާ ް
ލ
ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިރެކްޝަންތަކާއި ،މައިގަނޑު އެއްބަސްވުންތަކާއި ،މުހިއްމު މާ ީ
ނގެ
ހރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެތިބޭ ކުންފު ީ
މނީ ދިވެ ި
ގ ނިންމުންތައް ނިން ަ
ކަންތައްތައް ފަދަ މަތީ ލެވެލް ެ
މުވައްޒަފުންގެ

ފަރާތުންކަމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުޅިގެން

މިކަމާ

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ( 2ދޭއް) ހެއްކެއްވެއެވެ .ފުރަތަމައީ 14 ،ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

ބޯޑުގެ

ބައްދަލުވުމުގައި

ފާސްކޮށްފައިވާ

މާލީ

4

(ހަތަރެއް)

ވ .45ދެވަނައީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިލާތައް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ވިއްކުމަށް
ނިންމުމެކެ ެ
ނގެ
ފ ީ
ނތަކަކީ ކުން ު
ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ސަފުޙާއެކެވެ .ފުރަތަމަ ހެކީގައިވާ މާލީ ނިންމު ް
ނތަކެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިންމައިފައިވާ
ނންމު ް
ބޯޑުން ނިންމައިފައިވާ ި
ޢމަލީ ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނތެވެ .އަދި އެ ނިންމުންތަކަކީ ަ
ނިންމުންތަކެއްކަން އެނގޭކަށް ެ
ތކެއްކަމުގައި ވިޔަސް ،އަދި އެ
ނ ަ
މށް ތަންފީޒުކުރާނެ ނިންމު ް
ބނު ަ
ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ޭ
ނފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވާކަމުގައިވިޔަސް ،އެއީ
ނިންމުންތައް ތަ ް

45

 14ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ބީ.އެޗް.އެލްއިން ބޭއްވި ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމައިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި މާލީ  4ނިންމުން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެއީ

 2. To Approve MVR 1.50 Million Credit Faciltyއާއި 3. Net Banking Facility with MCB

 Maleއާއި  4. To Open Bank Account with the Mauritius Commercial Bank Ltd. Male’ Maldivesއާއި 5. To
Approve Audited Financials of the Company for the Year ended 30 June 2014
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ށ
ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ކަނޑައެޅުމަ ް
ރިއާޔަތްކުރެވޭނެ ވާޤިއާތުތަކެއް ނޫނެވެ.
.29

ނނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި މީރާގެ
ބާރަވަނަ ކަމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ސޓްރޭލިއާގެ
ނ ފިޤްރާގައި ހަވާލާދީފައިވާ އޮ ް
ނބަރު  B48އާއި ،މި ރައުޔުގެ  24ވަ ަ
ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
ށހަޅައިފައިވާ
ގކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފާހަ ަ
ވާޤިއާތަކާއި،

އެކަމަށް

ބާރުދޭހެކިތަކުން،

B48

ގއި
ރޫލިންގ ަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ލވޭކަށް ނެތެވެ .އެހެނީ ،އެ ރޫލިންގގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމަކީ
ފުރިހަމަވާކަމަށް ) (fulfilބެ ެ
ހންގުމުގެ މުހިންމު ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅާ ތަން
ކންޓްރޯލްކުރާ އަދި ި
ކުންފުންޏެއްގެ އެ ވިޔަފާރި ޮ
ހ
ދނެގަތުމަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެ ޭ
)ެ (where it’s operations are controlled and directed
ސތިއުނާފުކުރާ
ކަންތައްތަކަށްވާއިރު ،މި ރައުޔުގެ  28ވަނަ ފިޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ،އި ް
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ
އޔާއި އަދި
ވކަށް ނެތެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގަ ް
ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ބެލެ ޭ
ނ
ގމުންދާތަ ް
ކ އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިނ ަ
އ ހުށަހަޅައިފައިވާ ގިނަ ހެއްކަ ީ
ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގަ ި
ވނަ މާއްދާގެ
ނސް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 46
ކތަކެވެ .އެހެ ަ
ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެ ި
ގ މައިގަނޑު
ގއިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމު ެ
ނބަރު ަ B48
ގ ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް
(ބ) އާއި މީރާ ެ
އފަދަ ވާޤިއާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް
މަސައްކަތާއި ކޮންޓްރޯލް ހިނގަމުންދާ ތަން ދެނެގަތުމަށް ެ
އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ހެޑް އޮފީސް ހަރަދާބެހޭގޮތުން
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ހަރަދުތަކާބެހޭގޮތުން
.30

ތތަކާއެކު
ތޭރަވަނަ ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާ ް

46

ލތްތަކަކީ
ހިންގައިފައިވާ މުޢާމަ ާ

ތކެއްކަމަށް
ލތް ަ
ފތޭ މުޢާމަ ާ
އދާގެ ތަރަހައަށް ެ
ނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާ ް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ

46

ރތާއި
ތއި ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑާ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ލިމިޓެޑާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ާ
ނ އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި
އކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ތތަކެ ް
ސޮނޭވާ ކިރި ރިޒޯޓްސް އެންޑް ސްޕާ އަކީ އެއް ގްރޫޕް ސްޓްރަކްޗަރެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާ ް
ގ ތަފްޞީލުގެ  34ވަނަ ފިޤްރާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންކަން.
ތކު ެ
ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒު ކުރާ ނުކުތާ ަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

މީރާއަށް

ގަބޫލުކުރެވޭތީ،

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ
ެ

ގަވާއިދުގެ

29

ވަނަ

މއްދާއާ
ާ

އެއްގޮތަށް

ހެޑް

ފސް
އޮ ީ

ހަރަދު

އުނިކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.
.31

ނ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ
ގ
ނބަރުގެ ބޭނުމަށް" ،ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު" ތަކު ެ
ނ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ނަ ް
"ޤާނޫނުގެ  10ވަ ަ
ޓ
ށ ކުރާ ޚަރަދާއި ،ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ޑޭ ާ
ނޓުންނަ ް
ކންސަލްޓަ ް
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޮ
ކރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށް
ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި ،އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފި ު
ނ
ކުރާ ޚަރަދާއި ،ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ،އަދި އެފަދަ ޚަރަދެއް ،ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ
ޚަރަދުތަކެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

.32

ޓ
ސާދަވަނަ ކަމަކީ" ،ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދަކީ" އެ އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއްކަމާއި ،މިކަމަށް ބީ.ޕީީ .
އވެސް ހެޑް
ނ މާއްދާއިންވެސް ބާރުދޭކަމާއި އެ ދެ މާއްދާގަ ި
ނނާއި  28ވަ ަ
އ ް
ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާ ި
އޮފީހުގެ ހަރަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުންތަކުގައިވެސް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ހެޑް އޮފީހުން
ށ
ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކަށްކަމަ ް

ނފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު
ބ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު

އ
ގ (ހ) ގަ ި
ނ މާއްދާ ެ
ގ ގަވާއިދުގެ  25ވަ ަ
ރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވިޔަފާ ީ
އކަމާއި
ދތަކެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހަރަ ު

47

އ ސޭލްސް
ޓ އާ ި
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ މެނޭޖްމަން ް

އެންޑް މާރކެޓިންގ ފީ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަދުތައް އާއި އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ރިޒޯޓް ހިންގުމާއި ގުޅޭ
ނކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހަރަދުތަކެއްކަން އެނގެން އޮން ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުން
.33

ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ނގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ،ނުވަތަ އެ
ނ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި ޤާ ޫ
ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ޙައްޤެއް ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކީ ،އެ ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ ".މި ފަދައިންނެވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ކ)

47

ޚރަދާއި ،ދިރާސާކުރުމާއި
ކރާ ަ
ގވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަ
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި ،އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިނުމަށްކުރާ ޚަރަދާއި،
ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ،އަދި އެފަދަ ޚަރަދުތަކަށް؛ ބަޔާންވެދިޔަ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ހަރަދުތަކެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވޭ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު" ،ގުޅުންހުރި
އވަނީ "އެ
މއްދާގެ ( )3ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ؛" މިފަދައިންނެވެ .އަދި އެ ާ
ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ވ
ވސް ޙިއްޞާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއްގައި އެއްވެސް މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައި ާ
ފނީގެ އެއް ެ
ފަރާތަކީ ،އެ ކުން ު
މީހެއްނަމަ ،އެ ޙިއްޞާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި މަސްލަޙަތެއް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ،މިއެވެ".
މިފަދައިންނެވެ .ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް
'ކޮންޓްރޯލް' ކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމަށް ޙާއްޞަ ޝަރުތުތަކެއް އެކަށައަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި އެ
މށް އެ މާއްދާގެ (ކ) ގައި  3ޝަރުތެއް
ގތު ަ
ކންފުންޏަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ދެނެ ަ
މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ު
ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު ،މިއީ މި މައްސަލައިގައި ތަޠްބީޤުކުރެވިދާނެ މާއްދާއެއްކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
އެއީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ލިމިޓެޑާއި،
ދތަކަކީ ހެޑް
ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑާއި ސޮނޭވާ މޮރިޝަސް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ހަރަ ު
އޮފީސް ހަރަދުތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާ
ކށްފައިވާތީއެވެ .އެގޮތުން ،ހެޑް އޮފީސް ހަރަދެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެކުރިން ،އެ ފައިސާ
ތަޠްބީޤު ޮ
ދައްކައިފައިވަނީ 'ހެޑް އޮފީސް' ގެ މާނަކުރުމުގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކަށްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހެއެވެ.
ށ
ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށްކަމަށްވިޔަސް ،އެއީ ހެޑް އޮފީސްގެ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަ ް
ނ މާއްދާގެ
ވ ަ
ވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ަ 24
ނނާނީ ،ހަމައެކަނިި ،
ބެލެންއޮ ް
ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ.
.34

ކ
ހރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ވަ ި
ތއް ދައްކަންޖެހިފައިވަނީ ދިވެ ި
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދު ަ
ޤާނޫނީ ޝަޙްސުތަކަކަށްކަން އެނގެއެވެ .ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ
ކކީ އެ މާނަކުރުމުގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ
މާއްދާގައި ހެޑް އޮފީސް މާނަކޮށްފައިވީހިނދު ،އެ ފަރާތްތަ ަ
ފރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ( 3ތިނެއް)
ނފުކުރާ ަ
ފަރާތްތަކެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްތިއު ާ
ފަރާތަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި 'ހެޑް އޮފީސް' ގެ
މާނަކުރުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކެއްކަން،

މި

މއްސަލައިގައި
ަ

ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ
ހިމެނޭ ހަރަދުތަކެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުން
.35

ދފައިވާ ( 3ތިނެއް) ފަރާތަކީ ހެޑް އޮފީސްގެ
އ ފޯރުކޮށް ީ
ސޯޅަވަނަ ކަމަކީ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަ ް
މާނަކުރުމުގެ

ތެރޭގައި

ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި

ހިމެނޭ

'ހެޑް

ވީނަމަވެސް،

އޮފީސް

ޚަރަދު'

ވަކިން

މއްދާގެ (ހ)
ނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ ާ
ވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ
މާނަކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެި .
ނނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
ގައިވާގޮތުން' ،ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދު' ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އަ ް
.I

ނނަށް
ކޮންސަލްޓަންޓު ް

ޚަރަދާއި،

ކުރާ

ދިރާސާކުރުމާއި

ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ޑޭޓާ

ޚަރަދާއި،

ޕްރޮސެސިންގ ޚަރަދާއި ،އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓެއް ނުވަތަ ފިކުރީ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ،ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ،އަދި އެފަދަ ޚަރަދުތައް؛
.II

ވތަ
އމީ މަރުކަޒަކަށް ސީދާގޮތުން ނު ަ
ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާ ި
ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޚަރަދުތަކެވެ.

.36

ގ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް) ޝަރުތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޝަރުތާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ހަސްމުން ެ
މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ
އ
އގެ ގޮތުގަ ި
ވތީ ،އެއީ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދެ ް
ހަރަދުތަކަކީ ،ސީދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހަރަދެއްކަމަށް ާ
ނބުނުމެވެ.
މށް ބު ާ
ބެލޭނެ ހަރަދެއް ނޫންކަ ަ

.37
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ނ
އެނެކްސްޗަރ  1އަށް ބެލުމުން ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުތައް ފެންނަ ް
އެބައޮތެވެ .އެ ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސްޗަރ  Breakdown of Head Office Expenses 1.1ގެ ދަށުން
ވ މޮރީޝަސް
އސް.ޓީ.އެލް) ،ލިމިޓެޑާއި ،ސޮނޭ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ލިމިޓެޑާއި ( ެ
ދ ސޮނޭވާ ކިރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އެސް.ކޭ.އެސް) އަށް ދައްކައިފައިވާ
ލިމިޓެޑް (އެސް.އެމް.އެލް) އަ ި
ފައިސާގެ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކައިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދަށް ވިޔަފާރީގެ
ކރެވޭ ފައިދާ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކޮށް ޓެކްސް ބިނާ ު
ހިސާބުކުރުމުގައި

48

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

ހެޑް

އޮފީސް

ހަރަދުގެ

ގޮތުގައި

ނ
އުނިކުރެވޭ ެ

ދ
އަދަ ު

މރާގެ ނަންބަރު  AR-LBD/BPT/2019/100އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރތަށް ފޮނުވައިފައިވާ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކަނޑައަޅައި ،ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި އުނިނުކުރެވޭނެ (head office expenses disallowed
ވ
)) (A-Bއަދަދުވެސް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފިޔަވާ ،މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައި ާ
ލިޔެކިޔުންތަކުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހެޑް އޮފީސް ހަރަދުތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.
.38

މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  8ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި
އވެއެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
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 SKS) 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.

.39

ގ
ސ ނެގުމު ެ
ހނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް ް
އަށާރަވަނަ ކަމަކީ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ހަރަދުތައް ދައްކަންޖެ ެ
ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެޑް އޮފީހުގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި
ނ
ގ  25ވަ ަ
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ެ
ފއިވާ ފަދައިން ،ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ރައުޔުގެ  35ފިޤްރާ ފާހަގަކޮށް ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ( 2ދޭއް) ޝަރުތުގެ ތެރެއިން ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރ
ފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީހުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ކޮށްފައިވާ ހަރަދަކަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާމެދު ސުވާލުއެފެދެއެވެ.

.40

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިޔާކަނޑައަޅައިފައިވާ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ49ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.
ނ
ކށްފައިވަ ީ
އން  73ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަ ޮ
އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެރެ ި
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން
އ
ލތަށް އާމްދަނީއެ ް
ތން ދައު ަ
ނ ހިންގާ ފަރާ ު
ނ މެނުވީ ވެރިކަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ފއިއޮވެއެވެ.
ކށް ަ
ނވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާން ޮ
ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ު
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް ކަމުގައިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތާއި ،ޓެކްސް ނެގޭނެ
ނ
ނކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމްވާނެ ފަދައި ް
ހިދުމަތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަ ް
ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ .އެހެނީ ،ޤާނޫނު ހެދުމުގެ

މަޤުސަދަކީ އޭގެ މައްޗަށް

ނނަ ގޮތަކަށް
ފ ް
ގ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަދި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ދެފުށް ެ
ޢަމަލުކުރަން ތިބި ރައްޔިތުން ެ
ގ މައްޗަށް
ށޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އުސޫލާއި ސިޔާސަތު އަންގައިދޭ ،އަދި އެ އެއްޗެއް ެ
ބަޔާންކޮށްދިނުމަ ް
ހ އިބާރާތުން
ޤނޫނުގެ ސަރީ ަ
ކރަންވީ ގޮތްާ ،
މނަ ު
އކަމުގައިވާތީއެވެ .ޤާނޫނު ާ
ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު މަސްދަރުތަ ް
ފށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މާނަނުކުރެވޭނެއެވެ .ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަގޮތާ ހިލާ ަ
ބުނާ އެއްޗަކާ މެދު ހީވާ ހީވުމެއްގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްނުކުރެވޭނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
.41

ނަވާރަވަނަ ކަމަކީ ،އިސްވެބަޔާންވިދިޔަ މީޑިއާނެޓް ވ .މީރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް
ހަވާލާދީފައިވާ ނުކުތާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
ސ ދައްކަން
ހމަނުވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޓެކް ް
(ހ) ކިޔާއިރު ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރި ަ
އެންގުމަކީ

ޤާނޫނު

މއް
ތންދޭކަ ެ
ަ

ނޫންކަން

އެނގެއެވެ.

ޚުޞޫމާތު

އުފެދިފައިވާ

މައްސަލައިގައި

ވ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ހެޑް އޮފީސްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކޮށްފައި ާ
ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ (ދާއިމީ މަރުކަޒު) ހެޑް އޮފީސްތައްކަމަށްވާ
މޓެޑާއި ،ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް (އެސް.އެމް.އެލް)
މޓެޑާއި (އެސް.ޓީ.އެލް) ،ލި ި
ސޮނޭވާ (ތައިލޭންޑް) ލި ި
ތ
ވ ަ
އަދި ސޮނޭވާ ކިރި ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ (އެސް.ކޭ.އެސް) އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިދާގޮތުން ނު ަ
އސަލައިގައި
ށ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެއްކެއް މި މި ް
ނުސީދާގޮތުން ކޮށްފައިވާ ހަރަދަ ް
ހުށަހަޅައިފައެއްނުވެއެވެ .އެހެނީ ،އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  8ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި

މި މައްސަލައިގައި

އވާ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުން ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފަ ި
ތ
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދާއިމީ މަރުކަޒު) ހެޑް އޮފީހުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިދާގޮތުން ނުވަ ަ
ނ
ވސް ،އެކަ ް
ބނެފައިވީ ނަމަ ެ
ކމަށް މީރާއިން ު
ކން މީރާއަށް 'އެނގެން' އޮންނަ ަ
ނުސީދާގޮތުންކޮށްފައިވާ ހަރަދެއް ަ
އެނގި ސާބިތުވަނީ ކޮން ހެއްކަކުން ،ކޮން މަސްދަރަކުންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ
ކަންކަން އެހެން އޮތުމާއެކު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
އ ގަވާއިދުގެ
ސއެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީވެެ ،
ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ތަރަހައިގެ ހިމެނޭ ފައި ާ
ވނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
 29ވަނަ މާއްދާގެ ތަޠްބީޤުކުރެ ޭ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ
ގ (ބ) ެ
ވނަ މާއްދާ ެ
މގެ ޤާނޫނުގެ ަ 43
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގު ު
އ
ދަށުން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްކަމުގައި ވީހިނދު ،ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގަ ި
މީރާގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު  TR-2012/B13ގެ  3ވަނަ ފިޤްރާއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން،
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާ
ހ
ދއްކަންޖެ ޭ
ތތަކަށް ަ
ރައްދުވާ މުޢާމަލާތުތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތަތީވެ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާ ް
ނ
ށ ް
ގ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
އުނިކުރެވިދާނެ ފައިސާއެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
.43

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ރައުޔުގެ  2ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން 19
ވަނަ ފިޤްރާ އާދެމެދު ހުރި ކަންކަމަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށް ،އިތުރު ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

.44

ހޅާފައިވާ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ކޮޕީތައް އަދި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަ ަ
ލން މުހިއްމު
ލޔެކިޔުންތައް ވަކިވަކިން ބަލައި ު
ނ އާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،އެ ި
ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަ ް
ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ޑޮކިއުމެންޓް  - 4ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
.45

ކުރިން

ކޮށްފައިވާ

ނ
އޮޑިޓަކު ް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓުތަކަށް

ފަހުން

އޑިޓްތަކުގައި
ޮ

ކުރާ

ށ
ރިޔާއަތްކުރުމަކީ އާންމު އުސޫލުން ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކަ ް
އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ރިޔާއަތްކުރުމާއި ،ފަހުގެ އަހަރެއް އޮޑިޓް ކުރާއިރު ،ކުރީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް
ވސް) އެއީ
ރތަކުން ނަމަ ެ
ޑޓް ކުރީ އެހެން ފަ ާ
ކމަށް ރިޔާއަތްކުރުން (ކުރިން އޮ ި
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން ަ
އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލެކެވެ.

ޖގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި
މިގޮތުން ކޭ.ޕީ.އެމްީ .

ބުނެ،

އޮޑިޓިންގ

ހުށަހަޅާފައިނުވާ

ށ
ލިޔުމެއްކަމަ ް

އެ

ލިޔުމަށް

ރިޔާއަތް

ނުކުރުމަކީ

ޕްރޮފެޝަނަލް

ގ ގޮތުގައި ފެނެއެވެ.
އުޞޫލުތަކާއި ބީރައްޓެހި ކަމެއް ެ
.46

ކމަށް ރިޔާއަތްކޮށްފިނަމަ ،މީރާގެ އޮޑިޓްގައި
ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ކަން ަ
ނތޯ އެވެ.
ނ ް
ނތޯ ނުވަތަ ޫ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލު އަންނާ ެ
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.47

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  29ވަނަ މާއްދާގެ
ނ
ރ ފަރާތު ް
ނ ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނ ާ
ވނީ ޤާ ޫ
ޠބީޤުކޮށްފައި ަ
އ މީރާއިން ތަ ް
ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަ ް
ނ
ތޠްބީޤުވަ ީ
ބނެފައިވަނީ އެ މާއްދާތައް ަ
ބބެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުން ު
ބުނެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކުގެ
ރއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކުންފުންޏެއް
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ާ
މައްޗަށްކަމަށްވީ ހިނދު ،އި ް
ކމެވެ .މިކަމުގެ މައިގަނޑު އެއް ހެއްކެއްގެ
ކަމަށާއި ،ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަނެއް ނޫން ަ
ގޮތުގައި އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ހުއްޖަތަކީ ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރޒް
ރިޕޯޓް" އެވެ.

.48

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ

ގެ

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓުގައި،

ބަނީ

ހޯލްޑިންގްސް

(ބީ.ވީ.އައި)

ލިމިޓެޑަކީ

ހރާއްޖޭގައި
ދިވެ ި

އއީ ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ެ
އވާ ގްރޫޕް
ނތެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ޑޮކިއުމެންޓް  5ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަ ި
ގޮތުގައި ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ެ
ހލްޑިންގްސް އަކީ ސޮނެވާ ހޯލްޑިންގް ސިންގަޕޫރުގެ
ސްޓްރަކްޗަރ ޗާޓަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު ،ބަނީ ޯ
ނ
ނ އަންނާ ީ
އގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ބިނާވެގެ ް
ފނީގެ މަ ި
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމާއި އެހެންކަމުން ކުން ު
ނކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.
މައި ކުންފުނި  parent companyގެ ނިންމުންތަކެއްގެ ތެރެއި ް
.49

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި " we have audited the accompanied group financial
ށފައިވާނަމަ ،މިކަމުގައި
 "statements of bunny holdings (BVI) limitedމި ގޮތަށް ބަޔާންކޮ ް
އވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި " presently,
އަހުރެންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެދާނެ ެ
the company has developed a resort in kunfunadhoo island in Baa Atoll,
Republic of Maldives and is operating under the name “Soneva Fushi
ނ
މއީ ސޮނެވާ ހޯލްޑިންގްސް ގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުން ބަ ީ
” " Resortމިހެން އޮތުމުން ި
ތނުގައި އެ ސިޔާސަތު
ނ ހިންގާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި ،ކުރިއަށް އޮތް ަ
އ ް
ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ި
ނވެސް ދޭހަކޮށްދޭތީވެ ،ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
އތްކަ ް
ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮ
އ ހުރެކަމަށް
ނނެވި ސަބަބާ ި
އ ނުވަނީ މި ދެ ް
ނ ހޯލްޑިންގްސް އަށް އަންގާފަ ި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީރާއިން ބަ ީ
ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޑޮކިއުމެންޓް  - 6އެއްބަސްވުންތައް
.50

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާ " Sales and Purchase Agreement
ބސްވުމެއްގެ ކޮޕީ ހިމަނާފައިވާއިރު ،މިފަދަ
…  "between BHL andގެ ތަފާތު ( 3ތިނެއް) އެއް ަ
ވހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ  operationalއެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމާއި ،މިއީ
އެގްރީމެންޓްތަކަކީ ދުވަހުން ދު ަ
ށ އަހުރެން
މ ް
ވން ނެތް ކަ ަ
ތކެތި ކަމަށް ބެލެ ެ
ބލެވިދާނެ ަ
ވންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ެ
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އެއްބަސް ު
ދެކެމެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
މނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި
ކންކަން ނިން ާ
ތކާއި ގުޅޭގޮތުން ޚިލާފު އުފެދޭ ަ
ލތް ަ
އެއްގޮތަށްކަމާއި ،އެ މުޢާމަ ާ
ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަން ނުވަތަ
ތއްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ .އެހެނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،ސޮއިކުރާ
ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭނެ ހުއްޖަ ެ
ފަރާތްތަކުގެ

އެޑްރެސް

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތްނަމަވެސް

އެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ

ނ
ކޮ ް

ނތުމެވެ.
ތަނެއްގައިކަން ސީދާގޮތުން އަދި ނުސީދާ ގޮތުންވެސް އެނގެން ެ
.51

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ،އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން މި އެއްބަސްވުންތައް ހޯދުމަށް
އެދުނު ނަމަވެސް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ލިޔުން ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް މީރާގެ އޮޑިޓުން
ކމެވެ.
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު އަންނާނޭކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެ ެ

.52

ސވުންތަކުގައި " this agreement was signed on (date) at
އެހެން ނަމަވެސް ،މި އެއްބަ ް
އހުރެންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެދާނެއެވެ.
ވނަމަަ ،
 "Republic of Maldivesމިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ޑޮކިއުމަންޓް  – 7ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން
.53

މި ލިޔުމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ރައުޔުގެ  28ވަނަ ފިޤްރާގެ ) (iii), (ivއަދި  29ވަނަ
ކމަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.
ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ

ވަޒަންވެރިކަން ދެނެގަތުމާބެހޭ
.54

ނ ފިޤްރާގައި
މި ކަމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ރައުޔުގެ  21ވަނަ ފިޤްރާއިން  29ވަ ަ
ރން ތާއީދުކުރަމެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަހު ެ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދުތައް
.55

ރއީސްގެ ރައުޔުގެ  30ވަނަ ފިޤްރާއިން 42
ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ަ
ކން އިތުރަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަނަ ފިޤްރާއަށް ހުރި ކަންކަމަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށް ބައެއް ކަން ަ

.56

ތކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
މތް ހޯދާފައިވާ ( 3ތިނެއް) ފަރާ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދު ަ
ފރާތެއްކަން،
ނހުރި ަ
ކށްފައިވާ އުސޫލުން އެ ފަރާތުގެ ގުޅު ް
ގަވާއިދުގެ 24ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
އވެ .އަދި އެ
ޓރަކްޗަރ އަށް ބެލުމުން އެނގެ ެ
ށހަޅާފައިވާ އޮގަނައިޒޭޝަން ސް ް
ޑޮކިއުމެންޓް  5ގެ ގޮތުގައި ހު ަ
ނނުގެ  43ވަނަ
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
މން ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
އތަކަށް ބެލު ު
ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
ފނެއެވެ.
ދއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަކުރުން އެ ފަރާތަށް ހިނގާނެކަމަށް ެ
މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ ާ

.57

ޢކޮށްފައިވާ  TR-2012/B13ގެ  3ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެހެންކަމުން ،މީރާއިން ޝާއި ު
ނ
ނޝަން އޮ ް
ފއިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި "އޯ.އީ.ސީ..ޑީ މޮޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެ ް
އުސޫލުން ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ަ
ވ
ޔންކޮށްފައި ާ
ނބަރުގައި ބަ ާ
ކލްގެ  2ވަނަ ނަ ް
އިންކަމް އެނޑް އޮން ކެޕިޓަލް" ( )2010ގެ  7ވަނަ އާޓި ަ
ޤކުރާއިރު،
ތޠްބީ ު
ގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ަ
ހނެކަމަށް ފެނެއެވެ .މި އުސޫލު ަ
ޖ ޭ
އާންމު އުސޫލު ބޭނުންކުރަން ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ

3

(ތިނެއް)

ފަރާތަކީ

ގްރޫޕް

ލ
އޮގަނައިޒޭޝަނަ ް

ނ
ސްޓްރަކްޗަރގައި "މެނޭޖްމަންޓް ބިޒްނަސް" ފަންޝަންސް ކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ހިމެނިފައިވަ ީ
"ރިޒޯޓްސް އަންޑަރ އޮޕަރޭޝަންސް" ފަންކްޝަންގައި ކަމަށް ވުމުން ،އެފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި
ރިސްކް

ނަގާފައިވާ

ގޮތް

އދި
ަ

މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާ

ނކަމުން
ކަ ް

އެފަރާތަށް

ވ
ލިބިފައި ާ

ށ
ފައިދާއަ ް

ޓ
ފއިވާ އޮޑި ް
ތ މީރާއިން ފޮނުވާ ަ
ނ ފެންނަންއޮ ީ
ލމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކު ް
މށް ބެ ު
ބަލަންޖެހެއެވެ .މިކަންކަ ަ
ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  6އެނެކްސްޗަރޒްގެ އެނެކްސްޗަރ 1.1

Details of head office expenses

ކސް ނެގުމުގެ
ތކަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
ވ ހަރަދު ަ
 disallowedކަމަށް ވުމުން ،މި ބައިގައި ހިމަނާފައި ާ
ނ
ށ އަހުރެ ް
ގ ފުރުޞތު ކުޑަކަމަ ް
މށް ބެލުމު ެ
ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒާތުގެ ހަރަދުތަކެއްކަ ަ
ދެކެމެވެ.
.58

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒާތުގެ ހަރަދުތަކެއްގެ
ތކެއްގެ ގޮތުގައި މި ހަރަދުތައް ބެލެވިގެންދާއިރު ،ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި
ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް ހަރަދު ަ
ވިޔަފާރިކޮށްގެން އެ ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ( 3ތިނެއް) އިންސައްތަ
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އުނިކުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ވސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ކުރުން ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ެ
.59

ކސް ފައިދާ
ތކުރާއިރު ،މި ހަރަދުތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެ ް
ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމަށް ރިޔާއަ ް
ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވިދާނޭ ހަރަދެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ބަލަންޖެހެނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ގ
ގއި " ...ހަމަ އެކަނި އާމްދަނީއެއް ހޯދުމު ެ
ނ މާއްދާއަށެވެ .މި މާއްދާގެ (ހ) ަ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަ ަ
މަޤްޞަދުގައި އެ އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޢަދަދެއް ހިސާބުކުރުމުގައި
ޑއޮފީސް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި އުނި ނުކުރެވޭނެ
އުނިކުރެވިގެން ނުވާއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ހެ ް
ވ ހަރަދެއްތޯ
ހަރަދެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ހަރަދުތަކަކީ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ހިނގާފައި ާ
ބަލަންޖެހެއެވެ .އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން ( 6އެނެސްޗަރސް) ގެ " 1.1ޑީޓެއިލްސް އޮފް ހެޑް އޮފީސް
އެކްސްޕެންސަސް ޑިސްއެލަވްޑް" ސުރުޙީގެ ދަށުން މުޅިންވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ
ގ މިންވަރު
ކހު ެ
ރިލޭޓަޑް ހަރަދުކަމަށްވުމުން ،އެ ޚަރަދުތަކަކީ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެ ު
މށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިކުރެވޭނެ ހަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަ ަ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
.60

އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔު
.61

އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
.62

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް
ސާޖިދުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
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ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/022 :

އިއްތިފާޤުވި ނިންމުން
ދެންފަހެ،

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ

ކަންކަން

އެގޮތުގެމަތިން

ހުރުމާއެކު،

ޓެކްސް

އެޕީލް

އ
ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި

ގ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/11ރިޕޯޓުގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް (ކުންފުނީ ެ
ރަޖިސްޓްރީ

ނަންބަރު:

)FC-0120/1991

އާ

ގުޅުންހުރި

ފަރާތްތަކެއް

ކަމަށްވާ
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އ
ލިމިޓެޑާ ި

(އެސް.ޓީ.އެލް) ،ސޮނޭވާ ކިރި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި ،ސޮނޭވާ މޮރީޝަސް ލިމިޓެޑް (އެސް.އެމް.އެލް) އަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާ އާއި 25
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ ހެޑް އޮފީހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ސީދާ
ދ
ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކެއް ކަމަށާއި ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ހަރަ ު
އުނިކުރެވޭނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާ އާއި 29
އވާ ނިންމުމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ނންމައިފަ ި
އާ އެއްގޮތަށް ބުނެ ި
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ބރު AR-
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  16ޑިސެންބަރު  2019ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަން ަ
މ ޖުމުލަ އާއި ރެކޮމެންޑޭޝަން
 LBD/BPT/2019/100އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  4ވަނަ ސެކްޝަންގެ  4.1ގެ ފައިންޑިންގގެ ފުރަތަ ަ
ތތަކަށް
ވ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަ ު
ދފައި ާ
ށ ހަވާލާދީ ޚުޞޫމާތު އުފެ ި
ނ ސެކްޝަންގެ އެނެކްސްޗަރ  1އަ ް
އާއި ،އެ ރިޕޯޓުގެ  6ވަ ަ
ފ
ނބަރު  1002044/NOTA-BPT/LBD/2019/15ނޯޓިސް އޮ ް
ގ  10ވަނަ ފޮޅުވަތް ނަ ް
ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކު ެ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތައް ބާޠިލުކޮށް ،އިސް ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދައްކައިފައިވާ ( 235،741.00ދެ ލައްކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް ޔުނައިޓެޑް
ސ
ސެޓޭޓްސް ޑޮލަރު) އަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބަޔާންވެދިޔަ އަދަދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޓެކް ް
އނިކުރެވޭނެ އަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.
އަހަރުތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުން ު
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