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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-B/2020/001

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

| ޓިން1002905 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް :މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 14ޝަޢުބާން 1443
 17މާރިޗު 2022
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

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

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ނަންބަރު)C-0622/2010 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހައިފާ (ދރއކ ނަންބަރު )A033182

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 11ޖުމާދުލްއޫލާ 1441
 06ޖަނަވަރީ 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 11ޖުމާދުލްއޫލާ 1441
 06ޖަނަވަރީ 2020

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބޭނުމަށް.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1002905/AUDN-BPT/CBAS/2016/05
1002905/AUDN-BPT/LBD/2017/01

ފޮނުވި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން):

 29ޖޫން 2016
 20ޖޫން 2017

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 1ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު 2016

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ބީ.ޕީ.ޓީ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1002905/NOTA-BPT/LBD/2019/06

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

AR-LBD/BPT/2019/040

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

( 71,082.00ހަތްދިހަ އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 25ޖޫން 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 31ޖުލައި 2019

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

-

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

( 71,082.00ހަތްދިހަ އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 26ނޮވެންބަރު 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

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

220-OA/2019/42

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 6ޖަނަވަރީ 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

( 71,082.00ހަތްދިހަ އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު (ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ
ގޮތަށް):

-

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2019/42

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 26ނޮވެންބަރު 2019
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ޑ (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) 01
އ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނި ު
ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ ނަންބަރު AR-LBD/BPT/2019/040
ރ " 1002905/NOTA-BPT/LBD/2019/06ނޯޓިސް އޮފް
ނބަ ު
"ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އަދި މީރާގެ ނަ ް
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  25ޖޫން  2019ގައި ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ނ2ގެ ދަށުން  01ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އިތުރަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާގެ
އޮޑިޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މީރާގެ އެ ނިންމުން 31 ،ޖުލައި  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި
ހ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި،
ނނަންޖެ ޭ
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެ ް
ށ
ނބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/42އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން  26ނޮވެ ް
އަންގާފައިވެއެވެ.
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/42ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  6ޖަނަވަރީ 2020
ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައެވެ.

 2ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)
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އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 25 :ޖޫން  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  25( 1002905/NOTA-BPT/LBD/2019/06ޖޫން )2019
ސ
"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު  25( AR-LBD/BPT/2019/040ޖޫން " )2019ބިޒްނަ ް
ވފައިވެއެވެ.
ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ާ
 .2ދެވަނަކަމަކީ :ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާދެމެދު 30
އންޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް
ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ހިނގައިފައިވާ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑުކުރުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެކަ ު
އ
މދާ ގަތް އަގު ) )acquisition costގައި ރެކޯޑްކޮށްފަ ި
ވންސް އެ ު
("އައި.އޭ.އެސް")  16އާ އެއްގޮތަށް ކެޕިޓަލް އެލަ ަ
ގ
ފއިނެންޝަލް ރިޕޯރޓިން ް
ނޝަނަލް ަ
އޮތްއޮތުން ރަނގަޅު ނޫންކަމާއި ،އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ އިންޓަ ޭ
ސްޓޭންޑަރޑްސް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް(  3ގައިވާ ފަދައިން ،މުދާ ވިއްކިއިރު މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މުދަލުގެ "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު" ) (written down valueގައި ކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓް
ށ މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.
އނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަމަ ް
ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ 31 ،ޖުލައި  2019ގައި އިސްތި ު
މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން  26ނޮވެންބަރު  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2019/42އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
ށ
މ ް
ޖހޭކަ ަ
ވފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ،މީރާގެ އެސެސްމަންޓަށް ބަދަލުގެންނަން ނު ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ާ
ނިންމާފައިވެއެވެ.
ނ
ބރު " )2019އޮބްޖެކްޝަ ް
ނ ަ
ނބަރު  26( 220-OA/2019/42ނޮވެ ް
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަ ް
ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު3ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ށހަޅާފައިވެއެވެ.
އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 06 ،ޖަނަވަރީ  2020ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މާލެ ހޮޓެލް
އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް މިއީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  30ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށްވާތީ ވިޔަފާރީގެ
ގ
ގވާއިދު4ގެ  8ވަނަ މާއްދާ ެ
ގ ަ
ރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ނނުގެ  8ވަނަ މާއްދާއާއި ،ވިޔަފާ ީ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
(ނ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް މިންގަނޑަށް މި މުޢާމަލާތް

3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

 4ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ
ހމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ެ
ރެކޯޑުކުރަން އަންގާނެ ޤާނޫނީ ަ
ނ
ގ ް
ޒގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބި ެ
 46ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާ ީ
ރ
ނުދާކަމާއި ،މި މާއްދާއަކީ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ހިނގުމާ ހަމައަށް ކެނޑޭނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކު ާ
ގ
މާއްދާއެއްކަމާއި ،އެހެންކަމުން ފަހުގެ އަހަރުތަކަށް ޓެކްސް އިމްޕެކްޓެއް އައިކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމު ެ
އޅުއްވައި ،މީރާއިން
ކުރީގެ ކަމެއް ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ ބާރު ނުދޭކަމަށް ކަނޑަ ަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓްކުރި

ނގާފައިވަނީ އެ ހިސާބުތައް
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަ ް
އަހަރުތަކުގެ ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ/ގެއްލުން އިޞްލާހުކުރުމަށް ި
އ ،މިއީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް
ލތަކާ ޚިލާފަށްކަން ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާ ި
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓިންގް އުސޫ ު
ގއި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި ،އަދި އެފަދައިން މީރާގެ އޮޑިޓް
 3ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް އަށް ފެތޭ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމު ަ
ލ ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި،
ނ ރިވިއު ރިޕޯޓް ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން ބާތި ް
ރިޕޯޓްގައި އާއި އޮބްޖެކްޝަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް
އެފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އާއި ހިސާބުތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ އައި.އޭ.އެސް  16ސްޓޭންޑަރޑްއަށް ރަނގަޅަށްކަމުގައި
ނ
ގ ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ/ގެއްލު ް
ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2015 ،2014އަދި  2016ވަނަ އަހަރުތަކު ެ
ށ ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި،
ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށާއި އެ ހިސާބުތައް އިޞްލާހްކުރަން އަންގާނެތަނެއް ނެތްކަމަ ް
މީރާގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގައި މީރާއިން އިޞްލާހްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކާއި ،އަދި ހިސާބުތައް އިޞްލާހް
ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލް ކޮށްދެއްވައި ،އެ މޭރުމުން އަމުރެއް
ނެރުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މތާ ި ( 30
މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިން ާ
އ
ކ ި
ށން ކޯޓުތަ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ި
ށފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
މއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮ ް
އސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ު
ކށް ހުށަހަޅާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ނ
އދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަ ަ
މ 5ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީ ް
ތ
ދ ު
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މުއް ަ
ޞމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ
ގުނުން ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޚު ޫ
އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/42އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް
އ
ށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެ ް
 26ނޮވެންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ނ
ވ ީ
ނ 6އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ަ
މ ް
ކރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިން ު
ނިންމާފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފު ު
ނ
ނފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަ ް
މރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ "އިސްތިއު ާ
 6ޖަނަވަރީ  2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ީ
ށއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ
އަންގާ ލިޔުން" 7އިން އެނގޭކަމަ ާ
ގ
އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
 44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
ތއެވެ.
ފ ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކު ާ
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެ އިސްތިއުނާ ު

5

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

6

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ރތުން ކޮށް ަ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ

7

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/027ސިޓީ ( 21ޖަނަވަރީ )2020
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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/2020/001 :

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން
ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ފުރަތަމަ

ކަމަކީ:

ޓްރޭޑަރސް

ހޮޓެލް

މާލެ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ފަރާތުން

ސ
ޓެކް ް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ
ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛
ގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ448
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ަ
ރސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތި ީ
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 ް

ނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
އފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާ ޫ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަ ި
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
 .7ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ

10

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

ސަފުހާ  37ގެ 8
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި
 .8ތިންވަނަ ކަމަކީ :ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް ެ
އ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2019/42އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން
ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުންެ ،
ނވެންބަރު  2019ގައެވެ.
ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ ޮ 26
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
 .9ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެ ް
އނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ނންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބި ު
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  6ޖަނަވަރީ  2020ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ި
އ
ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 42ސާޅީސް ދޭއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާ ި
ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 14ސާދަ) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 28އަށާވީސް) ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

11

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން

12

ވ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ .މީރާ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައި ާ

މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ.
ވ
އެގޮތުން ،ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފައި ާ
ބވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެހެންނަމަވެސް  1ޖުލައި  2021ގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް
ލން ތަ ާ
ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަ ު
އ
ތޠްބީޤްކުރާކަމަށްވާނަމަ އެ ީ
މން ަ
ކށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިން ު
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ނ
ހންގުމުގެ މަބްދައު ) (Retrospective application of lawއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ެ
ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނު ި
ވއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމަށް
ޤބޫލުކުރެ ެ
ނންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ަ
ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިފައިވާ ި
ތ،13
ކންތައްތަކެއްކަމުގައިވާ ީ
ޠބީޤުކުރެވޭނެ ަ
މ މައްސަލައަށް ތަ ް
ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް ި
މވެ.
އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެ ެ
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މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ –  4( "3ޖުލައި  )2020ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ޙާލަތާގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް،
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

12

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ( 34ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  38ވަނަ ފިޤްރާއަށް)

ސަފުހާ  37ގެ 9
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/2020/001 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .11ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .12ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިއްތިފާޤްވި ނިންމުން
ނ
ނ ހުރުމާއެކު ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ް
ކންކަން އެގޮތުގެމަތި ް
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަ
ދ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/42ނިންމުން ބަލަމުން ާ
ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި
މއިފީމެވެ.
ލއިނުގަނެ ،މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިން ަ
ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަ ަ

ސަފުހާ  37ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 3ތިނެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާބެހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .13ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް
ލ
އނޭންޝަ ް
ޓނޭޝަނަލް ފަ ި
ނ އިން ަ
ދގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބު ާ
ފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއި ު
ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް ވިޔަފާރީގެ ަ
ރިޕޯޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް ("އައި.އެފް.އާރް.އެސް") އާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑް ކުރަން މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ އަދި އެ އަގުގެ
ހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ
މައްޗަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރަން އަންގާފައިވަނީ ދިވެ ި
ގމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ
ވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެ ު
ނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއިި ،
(ހ) އާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއި ް
ބޤް ނުކުރުމުގެ
މާއްދާގެ (ހ) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިޤްރާރްވެ ބަލައިގަނެފައިވާ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ޤާނޫނު ތަޠް ީ
މަބްދައުއާވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ
ވ ކަންތައްތަކަކީ:
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ނނު
ލކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާ ޫ
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި "މި ޤާނޫނަށް ޢަމަ ު
( .14ހ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
ފާސްވެ ،ތަސްދީޤުކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުންފެށިގެން ،މީލާދީ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަސް
ފަހުންނެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވަނީ 18
ޖލައި  2011ކަން ވަރަށް
ޢމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ ު 18
ށ ަ
ޤނޫނަ ް
ޖަނަވަރީ  2011ގައި ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ާ
މން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ސާފުކޮށް އެ ޤާނޫނަށް ބެލު ު
( .15ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 30 ،ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި އެފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް އާއެކު "ސޭލް
އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓް -މާލެ ހޮޓެލް" އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން މުދާތަކެއް
ބރު  2010ގައިކަމުން އެ
ފކުރާ ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައި ވަނީ  30ސެޕްޓެން ަ
ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް އިސްތިއުނާ ު
ތާރީޚަކީ މީލާދީގޮތުން  18ޖުލައި  2011ގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްކަން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .16ނ) މިދެންނެވި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރުމުގައި އެސެޓްތައް ގަތް އަގުގައި ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،އިމާރާތާއި ،ޕްލާންޓް އަދި
އިކުއިޕްމަންޓް މި ދެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ އަގު ހިސާބުގައި ހިމަނަންވާނީ ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އެ ތަކެތީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ނ މި އަދަދަށް ކަމުގައި މީރާގެ ބިޒް ަ
އޮތް އަގު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ލިބޭ ީ
ކ
ގއި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އޭގެ ނަތީޖާއަ ީ
ނންބަރު ަ
ރިޕޯޓްގެ އޮޑިޓް އޮބްޒަރވޭޝަން ގެ ދަށުން  4.1ވަނަ ަ
ދލުގެނެސް ،އޮޑިޓްކުރި އަހަރުތަކުގެ
ފނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަ ަ
މީރާގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން  2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުން ު
ނގައިވާ ކަމެއް ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މައްޗައް ހިނގައިގެން
ނކަމަށާއި އަދި ރަޖުޢީކޮށް ޤާނޫ ު
ހިސާބުތައް އިޞްލާހްކުރަންޖެހު ް
ދިޔުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރަ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ
ނ މިފަދައިން އަންގާފައިވަ ީ
އއުމުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް އިޞްލާހް ކުރުމަށް މީރާއި ް
( .17ރ) ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ަ
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން
ޚިލާފަށްކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނސް ކޮމިޝަން ވ .ނ .ލަންދޫ/ރިލެކްސް ،ފަރީދާ ޢުމަރު
( .18ބ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިލެކްޝަ ް
ނ
ކގެ ތެރެއިން ފަސް ވަ ަ
ޤަޟިއްޔާ14އާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަ ު
ނނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ
ނުކުތާގައި (ސަފްހާ  )5ގައި "ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ އެ ޤާ ޫ
ށ
ކގެ މައްޗަށް ،ނުވަތަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި ،މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަ ް
ތާރީޚުގެފަހުން ހިނގާ ވަޤާއިޢުތަ ު
ނ
މލާތެއްގެ މައްޗަށް އެޤާނޫ ު
ގ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާ ަ
މޟީގައި ހިނގައިދިޔަ ވާޤިޢާއެއް ެ
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ާ
ގ
ގތުން ،ހުރިހައި ބާވަތެއް ެ
ނނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ޮ
"ރަޖްޢީ"( )retrospectiveކޮށް ތަޠްބީޤް ނުކުރެވުންކަމާއި ،މިޤާ ޫ
އ
ތ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ޖިނާ ީ
ނނައިރު ،އަލަށް ފާސްކުރާ ނުވަ ަ
ދތަކުގެމައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮ ް
ޤާނޫނީ ޤާޢި ާ
އ
ނ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ވާޤިޢާތަކުގެ މައްޗަށް "ރަޖްޢީ" ކޮށް ތަޠްބީޤު ކުރުމުގަ ި
ޤާނޫނު އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ނ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ތަޠްބީޤު
ނ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ޖިނާއީ ޤާނޫ ު
މުއްތަހަމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެ ޭ
މގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ދުސްތޫރީ މަބްދައެއްކަމާއި ،މި
ދލުގެ ނިޒާ ު
ނުކުރުމުގެ މަބްދައަކީ ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ ޖިނާއީ ޢަ ު
ދުސްތޫރީ މަބްދައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނ
ވާކަމާއި ،ޖިނާއީ ނޫން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ،އެޤާނޫނު "ރަޖްޢީކޮށް" މާޟީގައިހިނގާފައިވާ ކަންތަކުގެމައްޗަށް ތަޠްބީޤް ކުރެވޭ ެ
ނ
ނނެއްކަ ް
ޤ ނުކުރެވޭނެ ޤާ ޫ
ތޠްބީ ް
ޞލެއްގެ ގޮތުގައި "ރަޖްޢީ" ކޮށް ަ
ވނަމަ ،އެ ޤާނޫނަކީވެސް ޢާންމު އު ޫ
ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިނު ާ
ކރުމުގެ މަބްދައު "( the
ޠބީޤް ނު ު
ނނު ތަ ް
ކގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ޤާ ޫ
ތަފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންސް ތަ ު
ނ
އޙްކާމްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު" ،މިފަދައި ް
ގ ަ
ެ )principal of non-retroactivity of the law
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މން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އިސްތިޤްރާރްވެފައި އޮންނަ އުސޫލެއްކަން އެނގޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައޮތު ު
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .19ޅ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމުން
ނކޮށްފައި ނެތީސް އެކަމެއް ކުރި މީހަކަށް އެކަމަކާ ގުޅުވައިގެން
މން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާ ް
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލު ު
ނތަކަށް 'ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް' ) (retrospectiveކޮށް އަމަލު
ނކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ވީމާ ،ޤާނޫ ު
އަދަބުދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާ ް
ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެނގޭކަމަށާއި ،ވީމާ ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ނާންނަނިސް މާލީ ހިސާބުތައް
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް އަދަބެއް ލިބިގެންނުވާނެކަމަ ް
ބުނެފައިވެއެވެ.
( .20ކ) މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް އިމްޕެކްޓެއް
ކރުމަކީ މީރާގެ ނަޒަރުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ބދަލު ު
ތ ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ަ
އަންނަކަމަށްޓަކައި ،އެ މުޢާމަލާ ް
ނނަމަވެސް ،އެ މާއްދާއަށް
ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވާކަމެއް ނޫންކަމުގައި ބުނެފައި އޮންނަކަމަށާއި ،އެހެ ް
ނ ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ މާލީ
މދާ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެ ް
ނަޒަރުކުރުމުން ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރީން ހިނގައިފައިވާ ު
ހިސާބުތަކުގައި އެ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ އަގު ނުވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ރެކޯޑް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރި
އެކައުންޓިންގ އުސޫލު ރަޖުޢީކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު އިސްވެ އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މުދާ ގަނެފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ވހާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ދުވަސްތަކަށް އެސެޓްގެ އަގު ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދު ަ
ކަމަށާއި ،މިކަން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގިގެންދާކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން ،މި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2010 ،ވަނަ އަހަރު އެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު ރެކޯޑް ކުރި ގޮތް ބަދަލުކޮށް ޓްރޭޑަރސް
ނ ނުވާކަމަށާއި ،ވީމާ ،މި
ގ ް
ނ ޤާނޫނީ ބާރު މީރާއަށް ލިބި ެ
ގ ެ
ހޮޓެލްގެ އޮޑިޓްކުރި އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަދަލުކުރަން އަން ާ
ސަބަބަށްޓަކައި ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އެއީ ޤާނޫނާ
ބނެފައިވެއެވެ.
މގައި ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ރން ޖެހޭކަ ު
ށޓަކައި ބާތިލްކު ަ
ސބަބަ ް
ޚިލާފް ނިންމުމެއްކަމަށާއި ،އެ ަ
( .21އ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ
ށ
އދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަ ް
ޤނޫނު ަ
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
މުޢާމަލާތް މިއީ ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
ރ
އައުމުގެ ކުރިން 30 ،ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ މުޢާމަލާތް އިސްތިއުނާފުކު ާ
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އކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ("އައި.އޭ.އެސް")  16އާ
ޝނަލް ެ
ކރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭ ަ
ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑް ު
އެއްގޮތަށް ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ނޓިންގް
ވތަ އައި.އޭ.އެސް އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައު ް
އންޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް ނު ަ
( .22ވ) އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކަ ު
ގ
ނޝަނަލް އެކައުންޓިން ް
ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމިޓީ އިން ނެރެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކެއްކަމަށާއި ،އިންޓަ ޭ
ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނަގުލުވެގެން ދިޔައީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންޑާރޑްސް ފައުންޑޭޝަންގެ
ރޕޯރޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް
ނންޝަލް ި
ނލް ފައި ެ
އންޓަނޭޝަ ަ
ޓންގް ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑަށްކަމަށާއިި ،
ނލް އެކައުން ި
އިންޓަނޭޝަ ަ
ޑޑްސް ބޯޑުން ނެރެފައިވާ
ގ ސްޓޭން ަ
ޝނަލް އެކައުންޓިން ް
ނޓަނޭ ަ
ނުވަތަ އައި.އެފް.އާރް.އެސް އަކީ މި ދެންނެވި އި ް
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މިންގަނޑުތަކެއްކަމަށް އިސްތިއު ާ
ނންވެސް އެކިއެކި ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ
( .23މ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި އެ ޫ
ނދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި
ތކެއް އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ބު ެ
ކުރިން ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހެދުމާބެހޭ މިންގަނޑު ަ
ޢމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ
ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ،ކުންފުނިތަކުން ަ
ނ
ޤާނޫ ު
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ލ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް
އާ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާ ީ

ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ،އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެންގުމެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އަންގާފައެއް
ލ
ގވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް ގަބޫ ު
ނނެއް ނުވަތަ ަ
ޖދުގައި ނެތް ޤާ ޫ
މން ،ވު ޫ
ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ކުރެވިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،ވީމާ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ވިޔަފާރީގެ ަ
އ
ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރީގެ މުޢާމަލާތެއް އައި.އެފް.އާރް.އެސް މިންގަނޑަށް ރެކޯޑްކުރަން އަންގާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެ ް
އޮތްކަމަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި ،އަދި އެ ފަދައިން މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން
ށ
މ ް
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގައި މީރާއަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުންކަ ަ
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
އ
( .24ފ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރެވެމުން ގޮސްފައިވަނީ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގަ ި
އވަނީ އައި.އޭ.އެސް މިންގަނޑަށް ކަމާއި ،އައި.އޭ.އެސް އަކީ
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަމާއި ،މިގޮތުން ،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފަ ި
ނނަ މިންގަނޑެއްކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،އައި.އޭ.އެސް  16.5ގައިވާ ގޮތުން ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް
ގ ް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައި ަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ކުރަންވާނީ އެ މުދަލެއްގެ ކޮސްޓް ޕްރައިސްގައި ނުވަތަ އެ ގަތް އަގުގައިކަމަށާއި ،އަދި
މި ސްޓޭންޑަޑްގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅާއިރު އޭގެތެރޭގައި އެ އެސެޓެއް ކުރަންބޭނުންވާކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް
ރން ސައިޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި،
އ އޭގެ ހަޤީޤީ އަގުގެ އިތު ު
ގ ތެރޭގަ ި
ރދު ހިމެނޭކަމަށާއި ،މީ ެ
ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ ޚަ ަ
ނނާއި އިންޖިނިއަރުންގެ އެކިއެކި ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ އަދި އެ އެސެޓް
ޓލޭޝަން އަދި އާކިޓެކްޓު ް
ޑިލިވަރީ ،ހެންޑްލިންގް އިންސް ޯ
އ ،16މިގޮތުން،
ޑިސްމޭންޓްލް ކޮށް ރިމޫވްކޮށް ސައިޓު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދުވެސް އޭގައި ހިމެނޭކަމަށާ ި
ނޑަޑްގެ ދަށުން އޭގެ ގަތް
ޖބަލް އެސެޓްސް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާނީ މި ސްޓޭ ް
އވާ އަތްލެވޭ ޓޭން ި
ޓްރޭޑަ ރސް ހޮޓެލް އިން ގަނެފަ ި
އަގުގައިކަމަށާއި ،މި މިންގަނޑަކީ މިހާރުވެސް ވުޖޫދުގައި އޮތް ޢަމަލުކުރާ މިންގަނޑެއްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ.
( .25ދ) އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ކރާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި
ގަނެފައިވާ އެސެޓްސް ކެޕިޓަލައިޒް ކޮށްފައިވަނީ އެތަކެތި ގަތް އަގުގައިކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފު ު
މީރާގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާފަދައިން މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސްގެ ފޮތްތަކުގައި އެ ތަކެތީގެ "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު"
(” )“written down valueއިން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލުމަކީ އައި.އޭ.އެސް އާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށާއި،
ގނެފައި ނުވާތީ ،އެ ފަރާތުގެ
އަދި އިޝާރާތް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މާލެ ހޮޓެލްސްގެ ފޮތްތައް ަ
ހިސާބުތަކުގައި އެ މުދާ ރެކޯޑް ކޮށްފައި ހުރި އަގު އެއީ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް އަށް އެނގޭ މައުލޫމާތެއްނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .26ތ) ވިޔަފާރި އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު ،އެ އެއްޗެއް ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައިވާ ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށް
އ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވިޔަސް އަދި އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި އަދި އެނޫންވެސް
ބުރަވެވޭ އުސޫލެއް ޤާނޫނެއްގަ ި
އައި.އެފް.އާރް.އެސްގެ އެއްވެސް ސްޓޭންޑަޑެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަ ހާލަތުގައި އަދި
އައިއެފްއާރްއެސް  3ގެ ދަށުން އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަން އޮންނަ އުސޫލަކީ "ފެއަރ ވެލިއު" ކަމަށާއި ،މީރާއިން މި
ހާލަތުގައި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް އަގު ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ބުނަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަން
ވއެވެ.
ބނެފައި ެ
ސާފުކޮށްދެވިފައެއްނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
( .27ލ) އެސެޓެއް ގަތުމަށްފަހު އެ އެސެޓް ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑްކުރެވެން އޮންނަނީ ދެގޮތެއްކަމަށާއި ،އެއީ ގަތް އަގުގައި ނުވަތަ
ގަތް އަގު ނޭނގޭނަމަ ފެއަރ މާކެޓް ވެލިއުގައިކަމަށާއި ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި އާރމްސް ލެންތް (” )“arms lengthގައި

16

(އައިއޭއެސް  – 37ޕްރޮވިޝަންސް ،ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް އަދި ކޮންޓިންޖަންޓް އެސެޓްސް) (އައިއޭއެސް )17-16.16
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ތކެތި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް އަގު ބަލައި ރެކޯޑްކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް ނޯންނަކަމަށާއި،
ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ަ
ކގައި "ކޮސްޓް ޕްރައިސް"
 2010ވަނަ އަހަރު އިޝާރާތް ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފޮތްތަ ު
އގެ މާކެޓް އަގުގައިކަމަށް
ޢމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ ޭ
ނ އެ މު ާ
(” )“cost priceގައި ރެކޯޑް ނުކުރެވޭނަމަ ،ދެ ް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ނ
ތކެތީގެ މާކެޓް ވެލިއުކަ ް
( .28ގ) އެ އެސެޓްތައް ގަތްއިރު އެތަކެތި އަގުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެތަކެތި ގަތް އަގަކީ އެ ަ
މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު "ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓް -މާލެ ހޮޓެލް" އާއެކު އޮތް ވެލިއުއޭޝަން ރިޕޯޓްއަށް
ކމުން ،މީރާއިން  2010ވަނަ އަހަރު ގަތް ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ބެލުމުން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިއެވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ،މީރާއިން ބުނާފަދައިން އެ އެސެޓްތައް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ ވިއްކި
އ
ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު" (” )“written down valueގައި ކަމަށް ބުނުމުގެ ޤާނުނީ ބުރަދަނެ ް
ލތަކާ
ށ އައުމުގެ ކުރީން ހިނގައިފައިވާ މުދާ ގަތުމުގެ މުޢާމަ ާ
ދ ް
ފހަގަކުރި ފަދައިން ،ޤާނޫނު ވުޖޫ ަ
ދ ކުރިންވެސް ާ
ނެތްކަމަށާއި ،އަ ި
ގުޅިގެން ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ އަގު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު
އދާއިން ދީފައި ނުވާކަމަށާއި ،ވީމާ ،ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގައި
ނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާ ް
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ
ރެކޯޑްކުރަން

ނުވަތަ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް

މިންގަނޑަށް

މުޢާމަލާތް

ރެކޯޑްކުރަންޖެހިގެންވާނެކަމުގައި

ނުދެކޭކަމަށް

ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ސސިއޭޓްސް އާދެމެދު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގެ
ހޓެލް އެ ޯ
 .29ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ޮ
ޑ
ލތަކީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް " 3ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގެ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ރެކޯ ް
މުއާމަލާތެއްކަމަށާއި ،އެ މުއާމަ ާ
ހޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ށ ަ
ކމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހު ަ
ނން ަ
ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ޫ
އރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ ި
ނ
އފް.އާރް.އެސް  3ގެ ދަށު ް
ނމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތަކީ އައިެ .
( .30ހ) އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3މި މުޢާމަލާތަށް އެޕްލައިވޭތޯ ބެލި ަ
ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމާއި ،މި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އައި.އޭ.އެސް  16ގައިވާ
އވަނީ " a transaction or
ފަދައިންކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި 'ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" މާނަކޮށްފަ ި
ނ ކަމަށާއި،
 "other event in which an acquirer obtains control of one of more businesses.މިފަދައި ް
ނ
ތ ް
މި ލަފްޒުގެ މާނައަށް ބެލުމުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި 'ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" އެޕްލައި ކުރެވޭނީ ގަންނަ ފަރާ ު
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އެކެއް ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ހާލާތްތަކުގައިކަން ސާފުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ.
( .31ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްގެ ވިޔަފާރި ނޫންކަމަށާއި ،އަދި
ނ
ނފައިވަ ީ
ޓ ނޫންކަމާއި ،ގަ ެ
ގ އިންޓްރެސް ް
ގން ކޮންޓްރޯލިން ް
މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް ހިއްސާ ގަނެ ެ
ބސްވުމުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި މި އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ
ވަކިވަކިން ގަނެވިއްކުމުގެ އެއް ަ
ލ
ނން/ބްރޭންޑް އަދި އެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ އެއްވެސް އިންޓެލެކްޓުއަ ް
އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ހިނގަމުން ދިޔަ ހޮޓެލްގެ ަ
ޓލް އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސަކީ
ޕްރޮޕަޓީ ގަނެފައިނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި ސަޕްލަޔަރ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ބަދަލުވެފައި ނުވާނެކަމަށާއި ،ހޮ ެ
ކމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ
އަލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސެއްކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުން ،ގަނެވިއް ު
ވ
ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން އޮޕަރޭޓަރާއެކު ވެފައިވާ "ހޮލިޑޭ އިން" ބްރޭންޑްގެ ހޮޓެލް ހިންގުމަށްޓަކައި ވެފައި ާ
ވނެކަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް
ޓގެ ޙައްޤުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުނު ާ
ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަން ް
ގ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި،
ކރާ ފަރާތުން ކުރީ އެ ކުންފުނީ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެ މުދާ ގަނެގެން އިސްތިއުނާފު ު
ކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3އެޕްލައިކުރެވޭނެ
އެހެންކަމުން ،މީރާއިން އޮބްޖެ ް
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމުގައި އިސްތި ު
ށ
ނ ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްތަކަކީ "ލިމިޓެޑް" އިންޕުޓްތަކެއްކަމަށާއި ،ހޮޓެލް ވިޔަފާރި ހިންގުމަ ް
ނފުކުރާ ފަރާތު ް
( .32ނ) އިސްތިއު ާ
ރތުން އެއްވެސް ޕްރޮސެސް އެއް ގަނެފައެއްނުވާނެކަމަށާއި،
ނކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ނ ް
ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންޕުޓެއް ޫ
ޓ
ނ ް
މނުއަލްތަކާއި ،އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި ،ރިޒަވޭޝަން ސިސްޓަމާއި ،ހޮޓެލް މެނޭޖްމަ ް
މިގޮތުން ،ހޮޓެލް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެ
ނ
ނން ކުރަމުންދަ ީ
ސިސްޓަމާއި ،އަދި އެއްވެސް ޕްރޮސެސް އެއް ގަނެފައެއް ނުވާނެކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބޭ ު
ބލެނިވެރި ގްރޫޕް (ޝަންގްރިއްލާ) ގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއްކަމަށާއި،
އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ެ
ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލުން ގަތް ވިޔަފާރި އެސެޓްތަކެއް އެކަނި ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓް އެއް ނެރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމުން މިއީ
ނ
އނޫންކަ ް
ބނޭޝަންގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެ ް
އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ބިޒްނަސް ކޮމް ި
ސާފުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ފެތޭ
( .33ރ) މި ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަ ް
ފރި އެސެޓްތަކެއްކަން އަދި
ރ ފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ ވިޔަ ާ
ބނެފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި މީރާއިން ު
ޓލް"
އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ވިޔަފާރިއެއްނޫންކަން "ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓް -މާލެ ހޮ ެ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
އެއްބަސްވުމުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި ،މިގޮތުން އިޝާރާތް ކުރާ އެއްބަސްވުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވަ ީ
ވތަ އެސެޓްކަމާއި ،ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ
ނ ކުރާ ބައެއް މުދާ ނު ަ
ޓލް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނު ް
ވިޔަފާރިއެއްނޫންކަމަށާއި ،ހޮ ެ
ކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނފައިނުވާނެކަމުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ޓތައް ގަ ެ
ދަރަނިތަކާއި ،ލަޔަބިލި ީ
( .34ބ) އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަނަކީ އެކެއް ނުވަތަ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިގެ ކޮންޓްރޯލް ގަންނަ
އ
ކމުގައި ބުނާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފަ ި
ފަރާތަށް ލިބޭ ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ަ
އވެއެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ކންކަމުން ސާފުވެގެންދާކަމަށް ި
ނުވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ަ
ނމާފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ.
ނ ް
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ި
 .35ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައުޟޫޢަށް ޓެކް ް
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މީރާ' ( )2016މައްސަލަ

އިން ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާއިރު ،އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ

ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/HC-A/380ޤަޟިއްޔާއިން ބެލެވެމުންދާތީވެ ،އެ މައްސަލައިގައި
އ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން މި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާ ާ
އތަކަކީ:
ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަ ް
( .36ހ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ 30
ވ
ނންމަވާފައި ާ
ސެޕްޓެންބަރު  2010ތާރީޚުގެ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ މީގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ި
އ
ނ ގޮތެ ް
މއީ ޓްރައިބިއުނަލު ް
ހމެނޭ މުޢާމަލާތްކަމަށާއި ،އަދި ި
ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ި
ފއިވެއެވެ.
ނިންމާފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .37ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް  2016ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން ތަޢުނުކުރަމުން ދަނިކޮށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  1ޖަނަވަރީ  2014އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަރު  2016ގެ
ސ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ޖން  2019ގައި ދެވަނަ ބިޒްނަ ް
ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރުމަށްފަހުޫ 25 ،
ރިޕޯޓް ފޮނުވައި ،އަލުން މި ރިޕޯޓްގައިވެސް  30ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ހިނގި ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައި
އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ އަހަރުގައި އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް އެ އަހަރުން
ފެށިގެން މާލީ ހިސާބުތައް އިޞްލާހްކޮށް އަލުން ޓެކްސް ވަނީ އެސެސްކޮށްފައިކަމަށާއި ،މި ދެންނެވި  25ޖޫން  2015ގެ
ނ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އެސެސް ކުރެވުމުން ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަމާ ތަޢުނު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
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 19ޖޫން  2019ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2016/005މައްސަލަ .މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ'

( )2016ގޮތުގައި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ޙައްޤު ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި ގޮތަށް އެއްބަސްވީކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުމުން ،އަލު ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް
ނ
ހށަހަޅާފައިކަމަށާއި ،މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަ ީ
ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ މައްސަލަ ު
ގ
ނ ޤާނޫނުގައިވާ އިޖުރާއަތު ެ
މއްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މ ަ
ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001ގެ ގޮތުގައިކަމަށާއިި ،
ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަރުޙަލާއިން މި މައްސަލަ އެއްފަހަރު ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހަމަ
ޓ
އ މައްސަލަ ބެލުމަކީ ރެސްޖުޑީކާ ާ
ގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނިފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އަލުން ެ
ހން އަހަރެއް ެ
އެ މުޢާމަލާތް އެ ެ
ށ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ލން ޓެ ް
ބން ހަމަ އެ މައްސަލަ ބެ ު
ބ ު
މގައި ދެކެމަށާއި ،އަދި އޭގެ ސަ ަ
މަބްދަޢުއާ ފުށޫއަރާނެ ކަމެއް ކަ ު
ފއިވެއެވެ.
މަނާވެގެން ދާނެކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ރ  TAT-CA-B/2020/001އާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބާއި،
ނލްގެ ނަންބަ ު
( .38ނ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/HC-A/380ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފީ
ށ
ސނާކޮށް ،އަކުރުން އަކުރަ ް
ފރެންސް ނަންބަރުތައް އިސްތި ް
ތޢާރަފާއި ރި ަ
އވާ ވާހަކަތަކަކީަ ،
ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާފަ ި
އެއްވާހަކަތަކެއްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނލުން ނިންމާފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ' ( )2016މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން 30
( .39ރ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު ަ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ނންމު ް
ހރުގެ ސޭލް މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރެވުނު ގޮތާމެދު ނިންމި ި
ސެޕްޓެންބަރު  2010ވަނަ އަ ަ
ރ
ނބަ ު
ވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަ ް
ތޢުނާފް ކުރެވިފައިވާތީ ،ދި ެ
ނަންބަރު  2019/HC-A/380ޤަޟިއްޔާ ގެ ދަށުން އިސް ި
އބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ
 2019/HC-A/380ޤަޟިއްޔާ ނިމެންދެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ނ
ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސައިލުމުގެ އަމުރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވާނީ އެދިފައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ބުނެފައިވެއެވެ.
( .40ބ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/HC-A/380އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ނިމުމުން ނުވަތަ މި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މަރުހަލާގެ ފަހުން އެޕީލް ކުރެވި ހުކުމެއް ކުރެއްވިއްޖެނަމަ ،އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތާމެދު؛
ނންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫއުގައި ހިމެނޭ 30
އބިއުނަލްގެ ަ
މާނައަކީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ނވަތަ ނޫންތޯ މި ސުވާލާމެދު،
ށތޯ ު
ސެޕްޓެންބަރު  2010ތާރީޚުގެ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަ ް
ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ނިހާއީ ހުކުމެއް ވުޖޫދުވެގެން ދާނެކަމަށާއި ،އަދި ތަފާތު ދެ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި
އޮތްނަމަވެސް ،މިއީ (މާނައަކީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001އާއި ޓެކްސް އެޕީލް
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނންބަރ  )TAT-CA-B/2016/005އަކީ އެއް މަޢުޟޫއެއްގެ މައްޗައް ނުވަތަ އެއް މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ އެއް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަ
ގ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ހޅުނު މައްސަލަ ،މާނައަކީ ،ޓެ ް
ހށަ ެ
ފހުން ު
ވ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާތީަ ،
ޤާނޫނީ ސުވާލެއް އެކުލެ ޭ
ރ
ދކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައިގެ މައްޗައް ،ހިނގާނީ އެފަދަ ހުކުމެއްކަމުގައި ެ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
ޅ
ހށަހެ ި
ދކެވުނު ވާހަކަތަކާއިު ،
ކތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެ
ހށަހެޅި ނު ު
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ގތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ތތަކާ ބެހޭ ޮ
ކ ާ
ހށަހަޅައި އެ ނު ު
ވ ނުކުތާތައް ު
ނ އަންނަނި ި
ގ ގޮތުން މީރާއި ް
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމު ެ
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .41ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ
 01ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2016އާ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތު ކަމަށްވާއިރު ،އެ މުއްދަތަކީ ވިޔަފާރީގެ
ގ
ހން ހިނގި މުއްދަތެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި ،މި މުޢަމަލާތަކީ ދެފަރާތު ެ
ނ ފެށިފަ ު
ނނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ދެމެދުގައި އެގްރިމަންޓް ހެދިފައިވާ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ  2010ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
އ
އހިނދަށް ނިމިފައިވާ ކަމެ ް
މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ޓެކްސް އިމްޕްލިކޭޝަންއަކީ އެހިނދުން ެ
ނސަކީ ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ފަހުން ހިނގާ އަހަރީ
ނޫންކަމާއި ،އޭގެ ސަބަބުން އުފަންވެފައިވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަ ް
ތ
ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެމުންދާ އުނިކުރުމެއްކަމުން ،ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭގޮ ް
ކަނޑައެޅުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށާއި ،ޓެކުހުގެ ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރު މުދަލަކުން
ނ
މގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަ ަ
ޔފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގު ު
ށޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާނެގޮތް ވި ަ
ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ދިނުމަ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ކުރިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެ މުޢާމަލާތް އަގުކޮށް ،ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރުތަކަށް
ރންކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމުގައި މީރާއިން
ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ރަޖްޢީކޮށް ޠަތްބީޤްކު ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
ފ ާ
ނނަށް އަމަލުކުރަން ަ
އދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި "ޤާ ޫ
 .42ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާ ި
ށ
ދުވަހު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ،އެ މުދާ ގަތް ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނަ ް
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އ
ތ އަގާ ި
ކށް ،އެ މުދާ ގަ ް
އހަރަކުން ބަޔަ ަ
އހަރަކަށް ނުވަތަ ަ
ނންކުރެވުނު ކޮންމެ ަ
ވހާ ހަމައަށް އެ މުދާ ބޭ ު
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދު ަ
މި ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މުދަލެއްގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ރޭޓާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު،
ގ
ނނުގެ  66ވަނަ މާއްދާ ެ
ޤ ޫ
ނކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުން ،ކުންފުންޏާބެހޭ ާ
އެ މުދާ ގަތް އަގުން އުނިކޮށްގެ ް
އގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
އގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏެ ް
(ހ) ގައި "ކޮންމެ ކުންފުންޏެ ް
ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ،އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓާއި
ޖލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ"
އހަރީ ޢާންމު ަ
ޕޓު ،ކުންފުނީގެ ަ
އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުވައި މި ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރި ޯ
ވ
ނނުގެ ދަށުން ހެދިފައި ާ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މި ހިސާބުތައް ތާއްޔާރުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ވއިރު ،ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "...ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ
ގަވާއިދުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަން މީރާއި ް
ގން "...ކަމަށް ަ
އނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ެ
ޖހޭނީ ބަ ި
އޓަން ެ
ހިސާބުތަށްހަދައި ބަލަހަ ް
ފާހަގަކުރެއެވެ.
 .43ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ
ފަރާތްތަކަކުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ" ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ވިޔަފާރީގެ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ނުވަތަ އެމް.އައި.އާރ.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން
ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ،ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ "އެކްރޫއަލް ބޭސިސް" ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް"
ތ
ކމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާ ް
ނ ަ
ދލެއް ގަން ަ
ކށް ބަލާއިރު ،މު ަ
މ މިންގަނޑުތަ ަ
ނ ،ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތު ް
ވނީ
ލހައްޓަން ާ
ފރިއެއް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ބަ ަ
ރިކޯޑްކުރަންވާނީ އައި.އޭ.އެސް  16ގެ މިންގަނޑަށްކަމާއި ،ވިޔަ ާ
ބނެފައިވެއެވެ.
މށް މީރާއިން ު
ގން އޮންނަކަ ަ
ތގެމަތިންކަން އެނ ެ
އައި.އެފް.އާރު.އެސް ( 3ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން) އާ އެއްގޮތްވާގޮ ު
 .44ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓާއި މި އެގްރިމަންޓުގެ
ފރާތުގެ ވިޔަފާރި ވިއްކުމުގެ
ޓލްއިން އެ ަ
ކށް ބަލާއިރު ،މާލެ ހޮ ެ
ހން މުޢާމަލާތްތަކާއި ލިޔެކިއުންތަ ަ
ގފައިވާ އެހެނި ެ
ދަށުން ހިނ ާ
ކުރިން ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ހަދާފައިވާ އެހެނިހެން އެއްބަސްވުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން
ނ
ނ ބިމާއި ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެ ް
އންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި ،އަދިހަމައެހެންމެ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މައްޗަށް ބަދަލުވުމުގެ ި
ފތްތަކާއި
އއި ،ހަރުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ،މާލެ ހޮޓެލްގެ ޮ
ކއި ،ޓައިޓަލްއާ އިންޓަރެސްޓް ާ
އެފެދިފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަ ާ
ކ
ރެކޯޑްސްތަކާއި ،ވިޔަފާރި ލައިސެންސާއި ،ސްޓޮކް ގަނެފައިވާކަން އެނގޭއިރު ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިމިވާ މުޢާމަލާތަ ީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

މުދަލެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމާއި މިއީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް
އެނގޭކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން،

މިޙާލަތުގައި

އެފަރާތުގެ

މުޢާމަލާތް

ހިސާބުކުރަންޖެހެނީ
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އާ

ށ ސާފުވެގެންދާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ރ ް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންކަން އިތު ަ
 .45ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އޮޑިޓާގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑުކުރުމުގައި
އެސެޓްތައް ގަތްއަގުގައި އަގު ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،އިމާރާތާއި ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހިސާބުގައި ހިމަނަންވާނީ ވިއްކި
ދ
ގ އަގުގެ ގޮތުގައި އޮތް އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ލިބޭނެ އަދަ ު
ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އެތަކެތީ ެ
ނޓިންގ ސްޓެންޑާޑްސްތަކާއި
އނަލްއަޤްވާމީ އެކައު ް
ޤނޫނާއި ބަ ި
ގ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީވެސް ވިޔަފާރީ ެ
ގންއޮންނަކަމަށާއި ،އެހެނީ ،މި މުޢާމަލާތަކީ  2010ވަނަ އަހަރު ހިނގި މުޢާމަލާތަކަށް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންކަން އެނ ެ
ވީނަމަވެސް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
އސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
އޓަންޖެހޭ ު
ށން ހިސާބުތައް ބަލަހަ ް
އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަ ު
ހނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސްގެ
ޖ ޭ
ބލަހައްޓަން ެ
ދގައި ހިސާބުތައް ަ
ނގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއް ާ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ
ނ
ގވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
އ ވީނަމަވެސް ،ކުންފުންޏާބެހޭ ަ
ކށްފަ ި
މިންގަނޑަށްކަމަށް ބަޔާން ޮ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ މިންގަނޑަށްކަމުގައިކަމަށާއި ،މި
އވާ މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،އެ
ގތަށް އެސެޓެއް ގަތުމަށް ހިނގައިފަ ި
މުޢާމަލާތަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ކރުމާމެދު ހުރަހެއްނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތް
މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އައި.އޭ.އެސް  16ގެ މިންގަނޑު ތަޠްބީޤް ު
ނތީއާއި ،އަދި
ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމުން ،މިއީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އެނގެންއޮން ާ
އައި.އެފް.އާރް.އެސްގެ މި މިންގަނޑު ވުޖޫދުވެފައިވަނީ  2008ގައިކަމުގައިވުމުން ،އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ދލުކުރަން
ގ ހިސާބުތައް ބަ ަ
ފނީ ެ
އސް  3ގެ މިންގަނޑަށް ކުން ު
މޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އައި.އެފް.އާރްެ .
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ު
ނ
މީރާއިން އެންގި އެންގުމަކީ ރަޖުޢީކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ކަމެއް ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގުންނޫންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭކަ ް
ބނެފައިވެއެވެ.
އެނގެންއޮންނަކަމަށް މީރާއިން ު
ވނަ މާއްދާއާއި ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ
 .46ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަ 66
އދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއާއި  8ވަނަ މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން،
ފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާ ި
މނޭގޮތުން ،ވިޔަފާރީގެ ަ
(ށ) ހި ެ
ކން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަ ު
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ްގތުނ
ޮ ީކރާ ބައިނަލްއަޤްވާމ
ު ުބލ
ޫ ައެސް ނުވަތަ މީރާއިން ގ.ްއާރ.ްއެފ.ިބނުންކުރަންޖެހޭނީ އައ
ޭ ިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައ
.ެއވެއެވ
ި ަގަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފ
2010 ު ސެޕްޓެންބަރ30 ް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުނ:ީ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ.47
ލ
ް ެހޓ
ޮ ެ އެފަރާތުން މާލ،ީކށްވާތ
ަ ަގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތ
ާ ގެ މިންގަނޑ3 ްއެސ.ްއާރ.ްއެފ.ިއެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ އެސެޓްސް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރަންޖެހޭނީ އައ
ެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވާ "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތުގ،ީ އެހެނ،ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއ
،ު މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދ،ްއެގްރީމެންޓަށް ނަޒަރުކުރުމުނ
ާވ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" ގަތުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރ
ާ ިއެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައ
"ްއ "ބިޒްނަސް އެސެޓްސ
ި ަށ އެއްބަސްވެވުނު އެގްރިމެންޓުގ
ް ަފރާތުގެ ދެމެދުގައި އެސެޓްގަތުމ
ަ ެ ދ،ިފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމާއ
އރު "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" އެ އެގްރިމެންޓުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ؛
ި ާމާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކުރ
Business Assets:
(a) The Vendor’s right, title and interest in the Land under the Hotel Lease
and the Hotel Leases;
(b) The Vendor’s right, title and interest in the Building on the Land under the
Hotel Lease;
(c) The Vendor’s right, title and interest in the Other Leases and the assigned
Residential Leases;
(d) All of the right, title and interest of the Vendor under or arising out of the
Assigned Business Agreements and Assigned Accommodation Contracts,
subject to the terms of this Agreement;
(e) Fixtures, Fittings and Equipment;
(f) The Books and Records;
(g) Stock;
(h) The licenses held by the Vendor in respect of the Business, in so far as
they may be transferred to the Purchaser;
(i) The Business (but excluding the Hotel Management Agreement which will
be terminated on or prior to completion at the Vendor’s own cost or
expense);
(j) 2 passenger vans, 1 service van and 1 refrigerated truck;
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(k) Telephone and facsimile services used by the Business which are owned
by the Vendor;
(l) All the other assets used in the conduct of the Business and all the other
assets which the Vendor agrees to assign to the Purchaser under, and
subject to the terms of, this Agreement; and
(m) The benefit of any unexpired construction or development warranties in
respect of any works to the Building or Fixtures, Fittings and Equipment
as listed in schedule 9…
ް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އެ އެގްރިމަންޓުގައި "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" މިފަދައިނ،ް އެހެންކަމުނ،ިމިފަދައިންކަމަށާއ
،ް އެހެންކަމުނ،ިފވާކަމަށާއ
ު ާކ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އިތުރަށް ސ
ީ ަލތ
ާ ަ މި މުޢާމ،ީމާނަކޮށްފައިވާތ
ލ
ާ ޫ "ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގެ އުސ3 ްއެސ.ްއާރ.ްއެފ.ިތއް ހިސާބުކުރަންވާނީ އައ
ަ ްގަނެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެސެޓ
 ގައި "ބިޒްނަސް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛3 ްއެސ.ްއާރ.ްއެފ.ި އައ،ިއެއްގޮތަށްކަމަށް ޔަޤީންވަކަމަށާއ
“An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted and managed for
the purpose of providing a return in the form of dividends, lower costs or other economic
benefits directly to investors or other owners, members or participants”
ަ ގައި "ބިޒްނަސް" ކަމުގައި ބެލެވެނީ އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތ3 ްއެސ.ްއާރ.ްއެފ.ި އައ،ިމިފަދައިން ކަމަށާއ
ގ
ެ ުމންފާއެއް ލިއްބައިދިނުމ
ަ ީ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް އިޤްތިސާދ،ްވތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުވުމެއ
ަ ު ނ،ްވެރިފަރާތަށް ފައިދާއެއ
،ި އަދ،ި ގުޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކެއް ނުވަތަ އެސެޓްތައްކަން އެނގޭކަމަށާއ،ިލކަން ހުރ
ު ި ހިންގުމުގެ ގާބ،ިމަޤްސަދުގައ
އ
ި ަނޝަންސް" އެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގ
ޭ ި ގައި މުއާމަލާތެއް "ބިޒްނަސް ކޮމްބ3 ްއެސ.ްއާރ.ްއެފ.ިއައ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ؛
“The business combination must involve the acquisition of a business, which generally has
three elements:
Inputs – an economic resource (e.g. non-current assets, intellectual property) that creates
outputs when one or more processes are applied to it
Process – a system, standard, protocol, convention or rule that when applied to an input or
inputs, creates outputs (e.g. strategic management, operational processes, resource
management)
Output – the result of inputs and processes applied to those inputs.”
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

އރް.އެސް " 3ބިޒްނަސް
ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އައި.އެފްާ .
މި ކަންތައްތައް ކަމަށްވާއިރު ،މި މުޢާމަލާތަކީ އިސްވެ ަ

ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ އަސާސީ ( 3ތިނެއް) ޝަރުތުކަމަށްވާ Input, Process, Output
ފުރިހަމަވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ބެލެނިވެރި ގްރޫޕްގެ
އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްކަމުން ،އެ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
އައުޓްޕުޓް ނެރެވޭނަމަ ،ޕްރޮސެސް ގަނެފައިނުވިނަމަވެސް ،މި މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ
ބޤްކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ
ރއިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ތަޠް ީ
ތށް މީ ާ
ތގައިކަމަށާއި ،މި މުޢާމަލާ ަ
ޝންސްގެ ގޮ ު
ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭ ަ
އ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އައި.އެފް.އާރު.އެސްގެ މިންގަނޑަށް ހިސާބުތަ ް
ކށްފައިވަނީ މި މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ
ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ނޫންކަމާއި ،އެފަދައިން ޢަމަލު ޮ
ތބީގުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ކަމަށްވާތީކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މުޢާމަލާތަކަށްވެފައި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަށް ތަ ު
ނ
 .48އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ގައި "ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" މާނަކޮށްފައިވަ ީ
""A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one of more businesses.
ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3އެޕްލައިކުރެވޭނީ އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ
އނާފުކުރާ ފަރާތުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ "ބިޒްނަސް
ވކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އިސްތި ު
ހާލަތުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކޮމްބިނޭޝަން

ގތުން
ކށްފައިވާ ޮ
މާނަ ޮ

މައްސަލައިގެ

ނުރަނގަޅު

ތަޞައްވަރެއް

ދެވޭކަން

ފާހަގަކުރާކަމާއި،

އެހެނީ،

އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި "ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީA transaction or other event " ،
ނ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 "in which an acquirer obtains control of one or more businesses.މިފަދައިންކަ ް
އސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް
 .29ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލް ެ
މއާމަލާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއްކަން އޮޅުމެއް
ބސްވުމުގެ ދަށުން ހިނގާފައިވާ ު
މން ،އެއް ަ
އެގްރީމަންޓަށް ބެލު ު
ނެތް

މިންވަރަށް

ދކަމަށާއި،
ސާފުވެގެން ާ

އެގޮތުން

ވމުގައި،
އެއްބަސް ު

ވިއްކާފަރާތުން

ފރި
ވިޔަ ާ

ވިއްކުމުގެ

ކުރިން

ސވުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
ސަޕްލަޔަރުންނާއި ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަ ް
ނ
ބދަލުކުރުންފަދަ ކަންކަ ް
ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި ،ވިއްކާފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ަ
ވއެވެ.
ހިމެނޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ެ
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މށްވާއިރު،
މޢާމަލާތަށް ކަ ަ
ށވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި އެކުވުމުގެ ު
 .30އެގޮތުން ،އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ރައްދުވަނީ އެކެއް ނުވަތަ އެކަކަ ް
މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވަނީ އެފަދައިން ކަމަށާއި ،އަދި "ބިޒްނަސް" މި ލަފްޒުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކންކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
"އިންޓެގްރޭޓެޑް އެކްޓިވިޓީ" ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ަ
ނ ގަނެފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއްކަމާއި އަދި އެ މުޢާމަލާތުގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި
(ހ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭކަން؛
ލނިވެރި ގްރޫޕްގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއް
(ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ބެ ެ
ވތީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި މިޕްރޮސަސްތައް ހުރުމުން އެފަރާތުގެ ކިބައިގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްކަމަށް ާ
އއް އޮތްކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކެމެވެ .އެހެނީ ،އާންމު
ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮސަސްއެއް ނެތްކަމުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގަ ެ
ނތީ؛
ނނާ ެ
އުސޫލުން ވިޔަފާރިއެއް ގަންނައިރު އެފަރާތެއްގެ އަތުގައި ހުރި ކޮމްޕޯނަންޓެއް އެފަރާތުން ނުގަ ް
(ނ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރީގައި ،ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހާ އަސާސީ އެއްޗެހި
ގަނެ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރި އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓްއެއް
މށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނެކަން އެނގޭ ކަ ަ
ރ
ގ އަތުން ޕްރޮސެސްއެއް ގަނެފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
 .31ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މާލެ ހޮޓެލްސް ެ
ވ
ވސް ،ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓުގެ  18ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ެ
ތން
ތން އެދޭ ގޮތެއްގެ މަ ި
ތރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
މލެ ހޮޓެލްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ެ
ކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުންާ ،
ތމުން ،އައި.އެފް.އާރް.އެސް
ފއިވާކަން ސާބިތުވާން އޮންނަ އޮ ު
އެފަރާތަށް މުވައްޒަފުންވެސް ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި ަ
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕްރޮސެސް" ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވާކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،
ތ ގުޅިގެން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ތަޠްބީޤްކުރުމާމެދު ސުވާލެއްނެތްކަން އެނގޭކަމަށް މީރާއިން
ކަންމިހެންއޮތްއިރު ،މި މުޢާމަލާ ާ
ބުނެފައިވެއެވެ.
ސ
ވ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި އެފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ ސޭލް ް
 .32އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ާ
އވީނަމަވެސް ،ވެލުއޭޝަން
އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ރިޕޯޓުގެ "އެޕޯޝަންމަންޓް އޮފް ވެލިއު" ގައި " … the value apportioned do not represent the value
 "of the componentsމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ،އެ އެސްޓުތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަގަކީ އެސެޓުތަކުގެ އަސްލު އަގު ނޫންކަމާއި ،އެއީ ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އަގުކުރުމުން އައި ޖުމުލަ އަދަދު ވަކި "އެސެޓް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ށފައިވާ އަގުކުރުމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ
ވލުއޭޝަންގައި ބަޔާންކޮ ް
މން އަންނަ އަދަދުކަމަށާއި ،އަދި ެ
ކްލާސް" ތަކަކަށް ބަހާލު ު
ރތުން ދައްކައިފައިވާ އަގަކީ
ކމުން ،މި މުޢާމަލާތުގައި އެފަ ާ
ލއި ހެދިފައިވާ ވެލުއޭޝަނެއް ަ
އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ބަ ަ
ލތަކީ ރެކޯޑުތަކާއި ފޮތްތަކާއެކު
ކމަށާއި ،އަދި ،މި މުޢާމަ ާ
ނތް ަ
ވަކިވަކި އެސެޓްތަކެއްގެ އަގު ކަމުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ެ
ވނީ އެ
އ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަގުކުރެވޭ މުދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ނަޤުލުވެފައި ަ
ގަނެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުން ެ
ރށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަކީ ގުޑްވިލް ކަމުގައި ބަލައި
ފޮތްތަކުގައިވާ އަގުތަކުގައިކަން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އިތު ަ
އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ގުޑްވިލް ވަކިކުރަންޖެހޭކަކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .33ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު ،މީރާއިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސޭލް
އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތް ހިސާބުކުރުމުގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް
 3ތަތުބީގުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އެ ފަރާތުން  2010ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަށް  2011ވަނަ އަހަރު
ށ
އން އެފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަ ް
ކރާ ކަންކަން ކުރުން މަތިކުރުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެހެނީ ،އެފަދަ ި
ވުޖޫދުވެފައިވާ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމު ު
ތކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް
އަންގާފައިވަނީ އެފަދަ މުޢާމަލާތް ަ
ނ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައިކަމުން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  147ވަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލާ

އެއްގޮތަށް

މީރާއިން

ވ
ނިންމާފައި ާ

ނިންމުމެއްކަމަށާއި،

މީރާއިން

ރަޖްޢީކޮށް

ޤާނޫނު

ވ
ސ ޙަޤީޤަތެއް އެކުލެވިގެން ާ
އވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭގައި އެއްވެ ް
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތި ު
އން ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް މީރާ ި
ރ
 .34ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިހާ ު
ޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައިން
ހިނގަމުންމިދާ މައްސަލައަކީެ ،
ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ
މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  01ޖަނަވަރީ  2014އިން
 31ޑިސެންބަރު  2016އާ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތުގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
 2010ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގޭ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ މުޢާމަލާތުގެ
ލ އެލަވަންސް އަގުކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތެއްކަމަށްވާއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް
ސަބަބުން އުފަންވާ ކެޕިޓަ ް
ޓރޭޑަރސް ވ .މީރާ' ( )2016މައްސަލައަކީ ހަމަ މިފަދައިން އެ މުޢާމަލާތުގެ ކެޕިޓަލް
ނންމާފައިވާ ް
ޓްރައިބިއުނަލުން ި
އެލަވަންސާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުކަމަށްވާ  18ޖުލައި  2011އިން  31ޑިސެންބަރު  2012ގެ މުއްދަތާ ގުޅޭ
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ނ ފާހަގަކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ،މިހާރު ޓެކްސް އެޕީލް
މައްސަލައެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ދ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލުން
ނ ާ
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލެވެމު ް
ފއިވެއެވެ.
ނިންމާފައިވާ "ހަމަ އެ މައްސަލަ" އެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެ ަ
އބީދައިން ޓެކްސް އެޕީލް
ދއިން އެފަރާތުގެ ނަޒަރުގައި ެ
 .35ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ފަ ަ
ނ
ޤނޫ ީ
ބލުން މަނާވެގެންދާ ާ
ނންބަރު  TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ބެލުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަ
އަސާސު ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު ،އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި ހަމައެކަނި އެފަރާތުން ދެކޭ ދެކުމެއްގެ މައްޗަށް މި މައްސަލަ
ބެލުން މަޑުޖައްސާފައި އޮތުމުގެ މާނައެއް ނެތްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ
ވ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލަ އެފަރާތު ް
މފައި ާ
ލން ނިން ާ
 .36މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-
އ
ނމަވެސް ،އެފަދަ އަމުރެއް އެކޯޓުން ނެރެފައިނުވާ ޙާލަތެއްގަ ި
 B/2020/001މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އަމުރަކަށް އެދިފައިވީ ަ
ގމުންމިދާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ނެތްކަމުގައި
ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިހާރު ހިނ ަ
ދެކޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

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

ފުރަތަމަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  1ޖަނަވަރީ 2014
ވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު25 ،
އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ި
ބރު 1002905/NOTA-
ޖޫން  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  AR-LBD/BPT/2019/040އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މީރާގެ ނަން ަ
ވއިފައިވެއެވެ.
 BPT/LBD/2019/06ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

.2

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވއިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4އޮޑިޓް އޮބްޒަރވޭޝަންސްގެ  4.1ގެ ފައިންޑިންގގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ަ
އވެއެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
"Taxpayer has purchased a business (an integrated series of activities) from Male’ Hotel
Associates Pvt Ltd on 30 September 2010 and claimed capital allowance by allotting the full
purchase price only to some of the physical assets transferred from the business. Hence,
claimed capital allowance on the total value of the business. Taxpayer has not allocated any
amount to other assets acquired such as stock intangible assets, and goodwill apart from
"leasehold right to land.

.3

އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ފައިންޑިންގގެ ރެކަމަންޑޭޝަންގައި ،ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަނަމަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ
ލ
ނ ް
ނޓާއި ) (correct accounting treatmentއިންޓަރނެޝަ ަ
އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓްރީޓްމަ ް
ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ލ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސްގެ ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑްތަކުގައިވާ
ފަރާތުގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އަލުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މާ ެ
ރއިން ދައްކައިފައިވާ ޤާނޫނީ
ނވެ .ބުނެވިދިޔަ ނިންމުމަށް މީ ާ
) written down value (booksއަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ެ
ނ
ނ މާއްދާ އާއި  51ވަ ަ
ނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އާއި  39ވަ ަ
ހުއްޖަތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއި ް
މާއްދާއެވެ.

.4

ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4ގެ  4.2ގެ ފައިންޑިންގގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
"In 2014 and 2016 taxpayer has claimed full Capital Allowance for assets where the assets
Written Down Value (WDV) is nil".

.5

އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ފައިންޑިންގގެ ރެކަމަންޑޭޝަންގައި ،އެސެޓްތަކުގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެސެޓްގެ written
 down valueނުވަތަ އެސެޓަށް ކުރި ހަރަދަށްވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްގެ ތެރެއިން ދެ އަދަދުންކުރެ ދަށް އަދަދު
މށް މީރާއިން ދައްކައިފައިވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ވިޔަފާރީގެ
ނފައިވެއެވެ .ބުނެވިދިޔަ ނިންމު ަ
އުނިކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ބު ެ
އދާގެ (ރ) އަދި (ބ) އެވެ.
ވއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި އެ ގަވާއިދުގެ  49ވަނަ މާ ް
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަ ާ

.6

ޖހި ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި މާލެ ހޯޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސް އާއެކު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް
މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނު ެ
ޕާރޗެސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ގަނެފައިވަނީ އެސެޓްތަކެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނ ވިޔަފާރީގެ ހިންގުން )(control over the business
ގޅުންހުރި އެހެންކަންކަމަށް ބެލުމު ް
އެގްރިމަންޓަށާއި އެ މުޢާމަލާތާ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން އެނގޭތީ ،އެއީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ ތަރަހައަށް ފެތޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް މީރާއިން

ސަފުހާ  37ގެ 29
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/2020/001 :

ގ
ހރު ކަމުގައިވިޔަސް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ސވުންވެފައިވަނީ  2010ވަނަ އަ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އެ އެއްބަ ް
ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2015 ،2014އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް
ގ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )2އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން
އން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
އުނިކުރެވޭނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ި
މށް
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންނުޖެހޭކަ ަ
މީރާއިން ނިންމައިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން
.7

ތ
މ ީ
ދެވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ަ
ވނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ރޙަލާ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ާ
ނންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަ ު
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ި

.8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
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ގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޯޓަކުން

ނންގާހާ
ނފުކުރި ކޯޓަކުން ާ
ވތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢު ާ
ނ ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނު ަ
ރ ް
ނންމުމަކަށް ޢަމަލުކު ު
ނިންމާ ި
ނޞާފު
ނނާއި ،ޢަދުލު އި ް
ހ ް
ތންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
ނމުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާ ު
ނ ް
ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ި
އސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ
ބމީހުންނާއި ،ދައުލަތުގެ މުއަ ް
މސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތި ި
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއިު ،
ހ
އ ،ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެ ާ
މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެތިބި މީހުންނާ ި
ނވެ.
ލޒިމު ނިންމުމެކެވެ ".މިފަދައިން ެ
ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ތަބާވުން ާ
.9

މއިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ()2016
 19ޖޫން  2019ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން ަ

19

މައްސަލައަކީ،

ޓޑްއިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން
ށން ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމި ެ
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ
20

ނެގޭ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާމެދު

ށ
ޒކޮށް ،ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ،އިއުތިރާ ު
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)

19

 19ޖޫން  2019ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2016/005މައްސަލަ .މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ'

( )2016ގޮތުގައި
20

ތށް ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  102905/NOTA-BPT/CBAS/2015/07ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓާއި
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ

ނަންބަރު  CP/BPT/2015/231އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ސަފުހާ  37ގެ 30
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބތްވާ އޮޑިޓް މުއްދަތަކީ  18ޖުލައި 2011
އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައެކެވެ .ބުނެވިދިޔަ މައްސަލައިގެ މީރާގެ ނިންމުން ނިސް ަ
އިން  31ޑިސެންބަރު  2012އެވެ.
.10

ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016އާއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްއަށް މާލެ
ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ގަނެފައިވާ "ވިޔަފާރި" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި
އެސެޓްސް" އަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރާނެ ގޮތަކާ މެދުކަން ދެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ނ
ދވެރިކޮށް ގަނެފައި އެވަ ީ
ތ މެ ު
އ މުޢާމަލާ ް
ލށް ބަލައިލާއިރު ެ
ގއެވެ .އަދި މި ޚުޞޫމާތުގެ އަސް ަ
ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނ ެ
ޤ ކުރަން ޖެހޭނީ IFRS
"ވިޔަފާރި" އެއްތޯ ނުވަތަ "ވިޔަފާރި އެސެޓް" ތަކެއްތޯ ،އަދި މި މުޢާމަލާތް ރިކޯޑްކުރުމުގައި ތަޠްބީ ު
 3 Business Combinationsތޯ ނުވަތަ  IAS 16 Property Plant and Equipmentތޯ ޚުޞޫމާތު
އުފެދިފައިވެއެވެ.

.11

އ ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން
މި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެ ް
ނ
ނ ީ
ނންޖެހޭ ޤާ ޫ
ބަލައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ޤަޟިއްޔާގައި ،ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެން ަ
ނ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ ީ
ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަ ޤާ ޫ
މ
ނން ި
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު ،ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ) (2016މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ި
ނ ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމަށް ތަބާވެ ،އެ މައްސަލައިގައި
ނިންމުމަށް ތާއިދުކޮށް ހައިކޯޓު ް
ކރެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ނތައް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤް ު
ނިންމައިފައިވާ ނިންމު ް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަޠްބީޤްކުރުން
.12

ތިންވަނަ ކަމަކީ :ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް އިން ވިޔަފާރީގެ
އެސެޓުތައް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  30ސެޕްޓެންބަރު
ލ
ތއް ކަމުގައިވާތީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަ ް
 2010ގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާ ެ
ށ
ނތްކަމަ ް
ޤނޫނީ ހަމައެއް ެ
ނޑަރޑްސް ގެ މިންގަނޑަށް މި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑުކުރަން އަންގާނެ ާ
ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭ ް
ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި  2010ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދުގައި ނެތްއިރެއްގައި ރެކޯޑްކޮށްފައި ހުންނަ މުޢާމަލާތްތައް
ޤ
ނތައް ރަޖުޢީކޮށް ( )retrospectiveތަޠްބީ ް
ކމާއި ،ޤާނޫ ު
ނގަނޑަށް ރެކޯޑް ކުރަންނުޖެހޭނެ ަ
ނ މި ް
ބީ.ޕީ.ޓީ ގަވާއިދުގައި ބު ާ
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ސ
ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،ޓެކް ް
އ
ފއިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލަށް އެއްވެސް އަދަބެ ް
ނނަނިސް މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ަ
ދށް ނާ ް
ޤާނޫނުތައް ވުޖޫ ަ
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވނެ ކަމަށް އިސްތިއު ާ
ލިބިގެންނު ާ
.13

އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކޮށް ވަކި ގޮތެއް
މ
ގ ރިޕޯޓުގެ ރަޢުޔުގައި ފުރަތަ ަ
ގއި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތު ެ
ނިންމައިފައިވެއެވެ .ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައި ަ
ލކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ 18
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "…ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަ ު
ލ އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު" ،ސޭލް އެންޑް
އއި މާލޭ ހޮޓެ ް
އތް ހިނދު ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް ާ
ގން ޮ
ޖުލައި  2011ކަން އެނ ެ
ލތާމެދު
ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް – މާލެ ހޮޓެލް" ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 30 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2010ގައި ކަމަށްވާތީ ،އެ މުޢާމަ ާ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މީރާއިން ކަނޑައެޅުމަކީ ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް ޤާނޫނު އެޕްލައިކުރުންތޯ ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ނ  18ޖުލައި  2011އިން
މން ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކޮށްފައިވަ ީ
މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބެލު ު
ބހޭ
ދއިން ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ދތަށްކަމަށްވެފައި ،އެ މުއްދަތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައި ާ
މދު ހިނގި މުއް ަ
 31ޑިސެމްބަރު  2012އާ ދެ ެ
ފހުން ހިނގި މުއްދަތެއްކަން އެނގޭކަމާއި 30 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2010ގައި ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްއާއި
މލުކުރަން ފެށި ަ
ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
އހިނދަށް ނިމިފައިވާ ކަމެއް
ސ އިމްޕްލިކޭޝަނަކީ އެހިނދުން ެ
މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު ހިނގި މުޢާމަލާތުގެ ޓެކް ް
އކީ ،ޓެކްސް ނެގުމުގެ ފަހުން ހިނގާ އަހަރުތަކުގެ އަހަރީ
ފންވެފައިވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ަ
ބން އު ަ
ނޫންކަމާއި ،އޭގެ ސަބަ ު
ތ
ނ ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮ ް
އޗެއްކަމުން ،ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކު ް
ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެމުންދާ އެ ް
ކަނޑައެޅުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމާއި ،ޓެކްސް ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރުމުދަލުން ކެޕިޓަލް
އެލަވަންސް ދިނުމަށްޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާނެ ގޮތް ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ގ
އ އަގުކޮށް ،ޓެކްސް ނެ ޭ
ތމުން ،ކުރިން ގަނެފައިވާ މުދަލެ ް
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ު
ވ ަ
ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ަ 46
ނސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް އެޕްލައިކުރުން ނޫންކަން އެނގޭކަން".
އަހަރުތަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަ ް
ހ
ވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެ ޭ
ނބަރު ( 10/96ދި ެ
ރޢުޔުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި "ޤާނޫނު ނަ ް
މިފަދައިންނެވެ .އަދި ހަމަ މި ަ
ވސް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ
ކންފުންޏަކުން ެ
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮންމެ ު
ޤާނޫނު) ގެ ަ 66
އ ހަދައި
އދި އެ ހިސާބުތަ ް
ޓއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމާއިަ ،
ބލެންސް ޝީޓާއި އަހަރީ ރިޕޯ ެ
އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ެ
ވއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ
ކމަށް ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާއްމު ގަ ާ
ގން ަ
މ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ެ
ނލްއަޤްވާ ީ
ވނީ ބައި ަ
ބަލަހައްޓަން ާ
ގ
ކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު) ެ
ނބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ގަވާއިދު ނަ ް
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4

ވަނަ

މާއްދާގައި،

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެންމެހާ

ފަރާތްތަކުން

އެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އ
ހިސާބުތަ ް

ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އނަލްއަޤްވާމީ
އޔާރުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް ނުވަތަ އެމް.އައި.އާރު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ބަ ި
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހިސާބުތައް ތަ ް
ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ "އެކްރޫއަލް ބޭސިސް" ބޭނުންކޮށްގެން"
ނބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
ޤނޫނު ނަ ް
އހެންކަމުންާ ،
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،
ނ
ހ ީ
އންމެހާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެ ޭ
ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ެ
ކރުމުގެ މިންގަނޑެއްކަން
މ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބު ު
އޤްވާ ީ
އައި.އެފް.އާރު.އެސް ނުވަތަ މީރާއިން ޤަބޫލްކުރާ ބައިނަލް ަ
ޔންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެނގޭކަން ".....މިފަދައިން ބަ ާ
.14

ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު30 ،
ވ
ގން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި ާ
ލ ހޮޓެލް" އާ ގުޅި ެ
އވާ "ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް – މާ ެ
ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ވެފަ ި
އ
ކގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގަ ި
ޓެކްސް އަހަރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ފަހުން ހިނގާ އަހަރުތަ ު
ހިމެނެމުންދާ އެއްޗެއްކަމުން ،ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ،
ހނެކަމެއް ކަމާއި ،ޓެކްސް ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރުމުދަލުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް
ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
އ
ކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ ގޮތް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
ދިނުމަށްޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާ ެ
ނސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު
ގ އަހަރުތަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަ ް
މދަލެއް އަގުކޮށް ،ޓެކްސް ނެ ޭ
އޮތުމުން ،ކުރިން ގަނެފައިވާ ު
އވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް
ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް އެޕްލައިކުރުން ނޫންކަމަށް ނިންމައިފަ ި
ކކީވެސް މި މައްސަލައަށް
ނމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަ ަ
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި އެ ނި ް
ސލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުތައް
ކމުގައިވާތީ ،ހިނގަމުންދާ މައް ަ
ނތައްތަކެއް ަ
ތަޠްބީޤްކުރެވޭނެ ކަ ް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްސް (އައި.އެފް.އާރް.އެސް)
އ ޭ
ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިންޓަރނެޝަނަލް ފަ ި
ފއިވާ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑު ކުރަން މީރާއިން އެންގި އެންގުމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
މިންގަނޑަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދި ަ
ށ
ނ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ  46ވަ ަ
ނޖެހެނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
ގަނެފައިވާ އެސެޓްތައް އަގުކުރަ ް
މކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
ނންމު ަ
ބުނެ މީރާއިން ނިންމި ި
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ފ
މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާ ު

ކމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ވން ނެތް ަ
ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެ ެ
.15

ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސް އާ ދެމެދު ކޮށްފައިވަނީ އެސެޓް ގަތުމުގެ
މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ކަމާއި ،އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް
) (Business combinationsގެ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑްކުރަންޖެހޭ
ނލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްސް (އައި.އޭ.އެސް)  16ގައިވާ ފަދައިންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޓަރނެޝަ ަ
އ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .އައި،އެފް.އާރް.އެސް  3ގައި "ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" އެޕްލައި ކުރެވޭނީ ގަންނަ ފަރާތުން އެކެ ް
ކގައިކަން ސާފުވާކަމާއި ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލުން ގަނެފައިވަނީ
ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ޙާލަތްތަ ު
ޓސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ހޓެލް އެސޯސިއެ ް
ނންކަމާއި ،އަދި މާލެ ޮ
މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވިޔަފާރި ޫ
ވއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ޙިއްސާ ގަނެގެން ކޮންޓްރޯލިން އިންޓްރެސްޓް ނޫންކަމާއި ،ގަނެފައިވަނީ ވަކިވަކިން ގަނެ ި
ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އައި.އޭ.އެސް  " 16ޕްރޮޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް"
ގތުގައި
ރ ފަރާތުން ދެކޭ ޮ
އގުގައި ކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
ތ ގަތް ަ
އޒް ކޮށްފައިވަނީ އެތަކެ ި
އ ކެޕިޓަލަ ި
ގެ ދަށުން އެސެޓްތަ ް
ގ "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު"
ކތީ ެ
ސއެޓްސްގެ ފޮތްތަކުގައި އެތަ ެ
އވާފަދައިން މާލެ ހޮޓެލް އެސޯ ި
މީރާގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގަ ި
( )written down valueއިން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކެނޑުމަށް ބެލުމަކީ އައި.އޭ.އެސް އާ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއްކަމަށް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކޮށް ވަކި ގޮތެއް
ނިންމައިފައިވެއެވެ .ޓްރޭޑަރސް ވ .މީރާ ( )2016މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ރަޢުޔުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ
ގ
އތަކުގެ ތެރޭގައި "....އެހެންކަމުން ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ
ކރުމުގެ މިންގަނޑެއްކަން
މ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބު ު
އޤްވާ ީ
އައި.އެފް.އާރު.އެސް ނުވަތަ މީރާއިން ޤަބޫލްކުރާ ބައިނަލް ަ
އެނގޭކަމާއި ،އެގޮތުން މުދަލެއް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑްކުރަންވާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ
އ
ސްޓެންޑަރޑްސް (އައި.އޭ.އެސް)  16ގެ މިންގަނޑަށް ކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަެ ،
ރޕޯޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް (އައި.އެފް.އާރު.އެސް)  3އާ
ނންޝިއަލް ި
ނޓަނޭޝަނަލް ފައި ޭ
ޓންވާނީ އި ް
މުޢާމަލާތް ބަލަހައް ަ
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށފައިވާކަން ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ މި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަން ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮ ް
ވފައިވާ "ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް
ވނީ "ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް އިން ެ
ގތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
ރަޢުޔުގައި ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ޮ
އެގްރިމަންޓް – މާލެ ހޮޓެލްސް" ގެ އެއްބަސްވުމާ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ވިއްކާ ފަރާތުން ވިޔަފާރި
ވިއްކުމުގެ ކުރިން ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްއިން ބިމާއި ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި،
ޓލްގެ ފޮތްތަކާ ރެކޯޑްސްތަކާއި ،ވިޔަފާރި ލައިސެންސާއި،
ހރުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ،މާލެ ހޮ ެ
ޓައިޓަލްއާ އިންޓަރެސްޓްއާއިަ ،
ސްޓޮކް ވެސް ގަނެފައިވާ ހިނދު ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް އިން ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން  30ސެޕްޓެމްބަރު
ލތެއް ކަން އެނގޭކަން".
ށފައިވާ މުޢާމަ ާ
އއް ގަތުމަށް ކޮ ް
ވއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރި ެ
 2010ގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެ ި
ހތަރުވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި "އައި.އެފް.އާރު.އެސް " 3ބިޒްނަސް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
މިފަދައިންނެވެ .މީގެ އިތުރުންަ ،
ވތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމެއް ،ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ގޮތަކަށް
ވތަ ވެރިފަރާތަށް ފައިދާއެއް ،ނު ަ
"އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތަށް ނު ަ
ގމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ގުޅިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކެއް ނުވަތަ
އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ލިއްބައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ހިން ު
އ
ޝންސް) ގަ ި
ކ އައި.އެފް.އާރު.އެސް ( 3ބިޒްނަސް ކޮންބިނޭ ަ
އެސެޓުތަކެއް" .....މިފަދައިންކަމާއި .....،މި މުޢާމަލާތަ ީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ  3ޝަރުތު ) (Input, Process, Outputފުރިހަމަވާ މުޢާމަލާތެއް ކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ބެލެނިވެރި ގުރޫޕްގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްކަމުން،
އެ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓެއް ނެރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވާނަމަ ،ޕްރޮސެސް ގަނެފައިނުވިނަމަވެސް،
ނޝަނެއްގެ ގޮތުގައިކަން"
ކންބި ޭ
ހނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް  3ގެ މިންގަނޑުން ބިޒްނަސް ޮ
ޖ ޭ
މި މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަން ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ފަސްވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ".....އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އެ ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާ ދެމުން
ގ "އެޕޯޝަންމަންޓް އޮފް ވެލިއު" ގައި
ގޮސްފައިވާ ،ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ެ

“…the value apportioned do not

ގ ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓުގައި
” represent the value of the componentsއޭ އޮތުމުން ،އެ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ެ
ލ
ރ އަގުކުރުމުން އައި ޖުމު ަ
ނމަވެސް އެއީ ،ގަނެފައިވާ ވިޔަފާ ި
ތކުގެ އަސްލު އަގު ނޫންކަމާއި ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެ އެސެޓް ަ
ނ ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އަދި ވެލުއޭޝަންގައިވާ އަގުކުރުމަކީ،
ނނަ އަދަދުކަ ް
އަދަދު ވަކި "އެސެޓް ކްލާސް" ތަކަށް ބަހާލުމުން އަ ް
ރ
ލތުގައި އިސްތިއުނާފު ކު ާ
ވލުއޭޝަނެއް ކަމުން ،މި މުޢާމަ ާ
ވިޔަފާރީގެ އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ެ
ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ އަގަކީ ވަކިވަކި އެސެޓްތަކެއްގެ އަގު ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުންނާއި ،މި މުޢާމަލާތުގައި
ރެކޯޑުތަކާއި ފޮތްތަކާއެކު ގަނެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުން ،އެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަގުކުރެވޭ މުދާ އިސްތިއުނާފު
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/001 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުރާފަރާތަށް ނަޤުލުވެފައިވަނީ އެ ފޮތްތަކުގައިވާ އަގުތަކުގައިކަން އެނގޭކަމާއި ،އަދި އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ގުޑްވިލް
( )acquired goodwillކަމުގައި ބަލައި ،އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ގުޑްވިލް ވަކިކުރަން
ފއިވެއެވެ.
ވާނެކަން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ަ
.17

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު 30 ،ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ވެފައިވާ "ސޭލް އެންޑް
ނ ވިޔަފާރީގެ އެސެޓްތަކެއްކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ގނެފައިވަ ީ
ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް – މާލެ ހޮޓެލް" އާ ގުޅިގެން ަ
ހިސާބުތަކުގައި އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ އައި.އޭ.އެސް  16ގައިވާ ފަދައިން ކަމާއި ،އަދި އެ މުޢާމަލާތަކީ
ވނަމަވެސް،
އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައި ީ
ގ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް އާ ސޭލްސް އެންޑް
ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ލތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް
ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން  30ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަ ާ
ޝންސް) ގައި
ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކަން އެނގޭކަމާއި އެ މުޢާމަލާތަކީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ( 3ބިޒްނަސް ކޮންބިނޭ ަ
އ
ވ މުޢާމަލާތެއް ކަމާއިެ ،
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ( 3ތިނެއް) ޝަރުތު ) (Input, Process, Outputފުރިހަމަ ާ
މ
ނއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ނިން ި
ނޝަ ެ
އއި.އެފް.އާރް.އެސް  3ގެ މިންގަނޑުން ބިޒްނަސް ކޮންބި ޭ
މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ ަ
މށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި
ވ .އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވު ަ
ކމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެ ެ
ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ަ
މންދާ މައްސަލައިގައި އެ
ނތައްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ،ހިނގަ ު
ބޤްކުރެވޭނެ ކަ ް
މއްސަލައަށް ތަޠް ީ
ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި ަ
ޖހޭނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  3އާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ
މުޢާމަލާތް ހިސާބުކޮށް ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަން ެ
ތށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް
ގމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮ ަ
ޔފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެ ު
ފަރާތަށް އެންގި އެންގުމަކީ ވި ަ
އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
.18

އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
.19

އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި
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