
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  5555 301 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ. މާގަހަދެ

` 
 
 
 

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތް މައްސަލަ ނި 
 

 TAT-CA-B/2020/001 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1002905 ޓިން: |   ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   ނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ޝަޢުބާން 14 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022މާރިޗު  17 

 

 

 

 

 

 

 



 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

 )ރިޔާސަތު( ޒައިދާން ޖަލީލުޙުޞައިން އަލްފާޟިލް  ،ރައީސްނާއިބު  :މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް 
 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް މެންބަރު،  
 ޚަދީޖާ ނަޢީމް އަލްއުސްތާޛާ ،މެންބަރު 

 
 ޝަންރަޖިސްޓްރޭ ކުންފުނި ) ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރި

 (C-0622/2010 :ނަންބަރު
  

 (A033182ނަންބަރު ދރއކ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހައިފާ ) :ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި

  

 1441 ޖުމާދުލްއޫލާ  11 ތާރީޚް: އިސްތިއުނާފުކުރި
 2020 ޖަނަވަރީ 06 
  

 1441ޖުމާދުލްއޫލާ  11 :1ނު ތާރީޚް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވު
 2020ޖަނަވަރީ  06 
  
 

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

 AUDN-BPT/CBAS/2016/05/1002905 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1002905/AUDN-BPT/LBD/2017/01 

 2016 ޖޫން 29 :)މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން( ފޮނުވި ތާރީޚް
 2017ޖޫން  20

 2016ޑިސެންބަރު  31އިން  2014 ރީ ވަޖަނަ 1 ވުނު މުއްދަތު:އޮޑިޓްކުރެ 
 ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-BPT/LBD/2019/06/1002905 ގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެން 
 AR-LBD/BPT/2019/040 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

ޔުނައިޓެޑް  ހަތްދިހަ އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް) 71,082.00 ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ 
 ޑޮލަރު( ސްޓޭޓްސް

 2019 ޖޫން 25 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - :)މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

 2019ޖުލައި  31 :އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް
 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

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

 2019 ނޮވެންބަރު 26 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ތަފާތުވާނަމަ(:)މަތީގައިވާ ތާރީޚާ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2019/42-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2020 ޖަނަވަރީ  6 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

ދިހަ އެއް ހާސް އަށްޑިހަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް )ހަތް 71,082.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
 ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(

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

 - ގޮތަށް(:
މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް  44ޤާނޫނުގެ 
 OA/2019/42-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ނޮވެންބަރު  26 މި ތާރީޚް:މީރާގެ ނިންމުން ނިން
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް  

 01ރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ޓްރޭޑަ

 AR-LBD/BPT/2019/040ބަރު މީރާގެ ނަން ،ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން 2016ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ 

"ނޯޓިސް އޮފް  NOTA-BPT/LBD/2019/06/1002905އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އަދި މީރާގެ ނަްނބަރު ޓެކްސް  ޕްރޮފިޓް ބިޒްނަސް"

 ގައި ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 2019ޖޫން  25އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" 

ގެ ނިޔަލަށް  2016ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  01 ދަށުންގެ 2ދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވިޔަފާރީގެ ފައި

ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އިތުރަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި  2019ޖުލައި 31  ންމުން،މީރާގެ އެ ނި ،ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އޮޑިޓުން

މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން، މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެްނނަންޖެޭހ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި،  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ  2019ނޮވެްނބަރު  26އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން  OA/2019/42-220މީރާގެ ނަންބަރު 

 އަންގާފައިވެއެވެ.

 2020ޖަނަވަރީ  6 ރާ ފަރާތްއިސްތިއުނާފުކުނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2019/42-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 ސަލައެވެ. މައް TAT-CA-B/2020/001ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  2
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 އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

( 2019ޖޫން  25) NOTA-BPT/LBD/2019/06/1002905 ނަންބަރު ގައި މީރާގެ 2019 ޖޫން 25 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

 ބިޒްނަސް "( 2019ޖޫން  25) AR-LBD/BPT/2019/040 ނަންބަރު"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ 

 ފޮނުާވފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް "ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޓެކްސް ޕްރޮފިޓް

 30ދެމެދު އާ ޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭ އިއާ މިޓެޑްރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިރޭޑަޓް ދެވަނަކަމަކީ: .2

ކުރުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެކަުއންޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް ގައި ހިނގައިފައިވާ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑު 2010ސެޕްޓެންބަރު 

ކޮށްފަިއ ( ގައި ރެކޯޑް(acquisition costަވންސް އެ ުމދާ ގަތް އަގު  އެލައާ އެއްގޮތަށް ކެޕިޓަލް 16އެސް"( .އޭ.)"އައި

އިންޓަޭނޝަނަލް ަފއިނެންޝަލް ރިޕޯރޓިންްގ ކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ އޮތުން ރަނގަޅު ނޫންކަމާިއ، އެ މުޢާމަލާތް ރެއޮތް

ގެ ޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމުދާ ވިއްކިއިރު މާލެ ހޮ ގައިވާ ފަދައިން، 3 )އެސް.އާރް.އެފް.އައި(ސްޓޭންޑަރޑްސް 

މީރާގެ އޮޑިޓް ގައި ކަމަށް  (written down value) "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގެ "ފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މުދަލު

ފައިވެއެވެ. ކޮށްމީރާގައި އިއުތިރާޒުގައި އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަމަްށ  2019 ޖުލައި 31ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، 

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  OA/2019/42-220ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ނޮވެންބަރު  26މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން 

ނުެޖހޭކަަމްށ  ގެންނަންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުާވފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި، މީރާގެ އެސެސްމަންޓަށް ބަދަލު

 ނިންމާފައިވެއެވެ.

( "އޮބްޖެކްޝަްނ 2019ނޮވެްނަބރު  26) OA/2019/42-220ފަރާތުން މީރާގެ ނަްނބަރު  އިސްތިއުނާފުކުރާ ވަނަކަމަކީ:ތިން  .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  44ގެ 3ރީ ޤާނޫނުޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ، ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި

 ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހަޅާފައިވެއެވެ. 2020ޖަނަވަރީ  06 އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

މާލެ ހޮޓެލް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ،ނީފައިވައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިއިގައި މި މައްސަލަ  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް މިއީ 

ވިޔަފާރީގެ  ވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށްވާތީކުރެގައި  2010 ސެޕްޓެންބަރު 30ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާެގ  8ގެ 4އިދުފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ަގވާ ގެވިޔަފާރީ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 8ގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނު

ޑަށް މި މުޢާމަލާތް ނމިންގަ އައި.އެފް.އާރް.އެސްހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ)ނ( ގެ ދަށުން 

                                                           

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  3 
 (އިދުފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާ ގެވިޔަފާރީ) R/2011-35ގަވާއިދު ނަންބަރު  4
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ގަވާއިދުެގ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީ ،ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއިކުރަން އަންގާނެ ޤާނޫނީ ަހމައެއް ނެތްކަމަށް ރެކޯޑު

ކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިެގްނ ދާގެ ދަށުން މާީޒގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް ބަދަލުވަނަ މާއް 46

ޑު ބަޔާންކުާރ ނގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ހިނގުމާ ހަމައަށް ކެނޑޭނެ މިންގަމި މާއްދާއަކީ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ،ނުދާކަމާއި

ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުެގ  ،އަހަރުތަކަށް ޓެކްސް އިމްޕެކްޓެއް އައިކަމުގައިވީނަމަވެސްފަހުގެ  އެހެންކަމުން ،މާއްދާއެއްކަމާއި

ކުރި ގެ އޮޑިޓްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު މީރާއިން  ،ކުރުމަށް މި މާއްދާ ބާރު ނުދޭކަމަށް ކަނޑަައޅުއްވައިކުރީގެ ކަމެއް ބަދަލު

ހިސާބުތައް  އަްނގާފައިވަނީ އެ ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްރުމަށް ކުހުލާޞްއިކުރެވޭ ފައިދާ/ގެއްލުން އަހަރުތަކުގެ ބިނާ

މިއީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  ،ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި ޚިލާފަށްކަން  މަލުކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓިންގް އުސޫުލތަކާޢަތައްޔާރުކުރުމުގައި 

އަދި އެފަދައިން މީރާގެ އޮޑިޓް  ،މުަގއި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައިކަނޫން ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް އަށް ފެތޭ މުޢާމަލާތެއް 3

 ،ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއިއޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓް ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުން ބާތިްލ  އާއިރިޕޯޓްގައި 

 ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް

ރަނގަޅަށްކަމުގައި  ޑްއަށްރސްޓޭންޑަ 16 އެސް .އޭ.އިއައެފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އާއި ހިސާބުތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ 

ވޭ ފައިދާ/ގެއްލުްނ ރުތަކުގެ ބިނާކުރެވަނަ އަހަ 2016އަދި  2015 ،2014ން ފުކުރާ ފަރާތުއިސްތިއުނާ ،ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި

 ،ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއިކުރަން އަންގާނެތަނެއް ނެތްކަމަްށ ހްލާޞްކަމަށާއި އެ ހިސާބުތައް އިވަނީ ރަނގަޅަށްފައިވިރެހިސާބުކު

 ހްލާޞް އިއަދި ހިސާބުތައް ،ކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކާއިހްލާޞްން އި އި ރިޕޯޓް ގައި މީރާމީރާގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް

އެ މޭރުމުން އަމުރެއް  ،ނިންމުން ބާތިލް ކޮށްދެއްވައި ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ

  ނެރުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.
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  ޚުލާޞާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ؛ޖުރާއީ ނުކުތާއަކީމި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އި .5

)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންާމތާ 

ޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާިއރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޯޓުތަާކިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައް

 2021ޖުލައި  1ޓްރައިބިއުނަލްތަަކށް ހުށަހަޅާ ިއސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ުމއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ 

ވަަނ  77ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ގަވާއިދުގެ  5ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް

މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މުއްަދުތ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ  ،ބަލާއިރުގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޚުޫޞމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް 

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް   OA/2019/42-220އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު

އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެްއ  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ 2019ނޮވެންބަރު  26

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިަވީނ  6އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންުމން ،ނިންމާފައިވާއިރު

ފައިވާކަްނ ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ީމރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ "އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 2020ޖަނަވަރީ  6

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ  ،އިން އެނގޭކަމަާށއި 7އަންގާ ލިޔުން"

އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

ދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަނަ މާއް 44

 ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ އިސްތިއުނާުފ ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުާތއެވެ.

 

 

 

 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  5
  ނިންމުން މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ކޮށްަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ 6
 (2020ޖަނަވަރީ  21ސިޓީ ) /270223/220/2020ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  7
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 މަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު އަޙް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

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

 ތުން ރާ ފަ  ގެ( ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މާލެ  ހޮޓެލް  ޓްރޭޑަރސް  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން 

 ނަޒަރަކުން ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން މައްސަލައާ  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު 

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްްސ އެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ  TAT-CA-B/2020/001އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

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

 844ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިަގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް)ހ( މި މައްސަ

 )ތިީރސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ

ވަނަ  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  9)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިުއނާފީ މުއްދަތު ުގނުމުގައި  55ނުކުތާގައިވެސް، ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަްނދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްދަުތ  77 10ވާިއދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ވަިއފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާޫނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77ގަވާއިދުގެ 

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

އެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު ހުށަހަޅައިފައިވެ

 ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަދއްކައިފައިވެއެވެ.

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  8
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 9

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 10
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 މީރާއިން ނިންމި އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ބީ.ޕީ.ޓީރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްެގ ޓްރޭޑަ ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން  OA/2019/42-220ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2019ޮނވެންބަރު  26 ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ

ފަރާތުން ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ގެ ރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްޓްރޭޑަ .9

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ިނންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިުއނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  2020 ޖަނަވަރީ 6ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

އިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާިއ ( ދުވަސް ހިނގާފަސާޅީސް ދޭއް) 42 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް

 11( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.އަށާވީސް) 28ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  ސާދަ() 14ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  -ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން 

 

 12މީރާ  .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވން ނިންމައިފައިާވ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ޓެކްސްހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:  .10

 ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގާއި ކަނޑައެޅުއްވި މައްސަލައިގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ.  77ގަވާއިދުގެ 

ފައިާވ އިއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާ ،އެގޮތުން

ގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް  2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަުލން ތަާބވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މަށްވާނަމަ އެީއ ކުރާކަޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންުމން ަތޠްބީޤް

ޚިލާފަށް ކުރެވޭެނ އާ  (Retrospective application of law)ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުިހންގުމުގެ މަބްދައު 

އަދި އެ ނިންމުމަށް  ފައިވާ ިނންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލުކުރެެވއެވެ.އިކަމެއްކަމަށް ނިންމަ

، 13ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް ތަްޠބީޤުކުރެވޭނެ ަކންތައްތަކެއްކަމުގައިވާތީ  ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި

 އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެެމވެ.

                                                           
( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 2020ލައި ޖު 4" )3 –ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ މި ޓްރައ11ި

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

 މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  12
 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) 19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  13
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 ގެ ރައުޔު ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .11

 ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .12

 

 ން ނިންމު އިއްތިފާޤްވި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުްނ  މާލެ ހޮޓެލް ޓްރޭޑަރސްދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަކންކަން އެގޮތުގެމަތިްނ ހުރުމާއެކު، 

ނިންމުން ބަލަމުންާދ  OA/2019/42-220އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

ގައި  2021ޖުލައި  15އިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން މައްސަލTAT-CA-B/2020/001ަ ނަންބަރު 

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންަމއިފީމެވެ. ،ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަަލއިނުގަނެ

 

 

  

 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  11   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 ކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ދައް  ގައި އަޑުއެހުންތަކު  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ސްތިއުނާފުކުރާ އި 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  ބެހޭކާތަތާތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުނުކު )ތިނެއް( 3ފަރާތުން މައިގަނޑު  މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި

 -:ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި

ޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ވެމާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .13

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިންަޓނޭޝަނަލް ފަިއނޭންޝަްލ  8ގަވާއިުދގެ ވިޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް 

އާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑް ކުރަން މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ އަދި އެ އަގުގެ  )"އައި.އެފް.އާރް.އެސް"( ގް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިޕޯޓިން

ވަނަ މާއްދާގެ  59އަސާސީގެ ޤާނޫނުދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރަން އަންގާފައިވަނީ ށްމައްޗަ

ވަނަ  46ގަވާއިދުގެ ިވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނާިއ، ްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއި)ހ( އާއި 

 ނުކުރުމުގެ ވާ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ޤާނޫނު ތަޠްީބޤްމާއްދާގެ )ހ( އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިޤްރާރްވެ ބަލައިގަނެފައި

ތާއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކު ށްފަށް ކަމަމަބްދައުއާވެސް ޚިލާ

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

މަުލކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާޫނނު ޢަ"މި ޤާނޫނަށް ވަނަ މާއްދާގައި  41ގެ ޤާނޫނުފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީ)ހ(  .14

ސް )ހައެއް( މަސް ދުވަ 6ފާސްވެ، ތަސްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުންފެށިގެން، މީލާދީ 

 18މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،މިފަދައިން ފަހުންނެވެ." 

ކަން ވަރަށް  2011ުޖލައި  18ކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ މަލުޢަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ ާޤނޫނަްށ  ގައި 2011ޖަނަވަރީ 

 ޤާނޫނަށް ބެލުުމން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ށް އެސާފުކޮ

ގައި އެފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް އާއެކު "ސޭލް  2010 ބަރުންސެޕްޓެ 30އުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ، )ށ( އިސްތި .15

ގުޅިގެން މުދާތަކެއް  އެ އެއްބަސްވުމާއި، ށާކަމަ އިވާމާލެ ހޮޓެލް" އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ -އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓް

 ގައިކަމުން އެ 2010 ސެޕްޓެންަބރު 30 ތްތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައި ވަނީގެ ފޮއުނާުފކުރާ ފަރާތުއިސްތިގަތުމުގެ މުޢާމަލާތް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމަށްއްކަން އެނގޭޚެގެ ކުރީގެ ތާރީ 2011ޖުލައި  18 ކީ މީލާދީގޮތުންޚަތާރީ

ގައި ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އިމާރާތާއި، ޕްލާންޓް އަދި ތައް ގަތް އަގުމިދެންނެވި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރުމުގައި އެސެޓް)ނ(  .16

ފޮތްތަކުގައި އެ ތަކެތީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ގެ ގައި ހިމަނަންވާނީ ވިއްކި ފަރާތުމުދަލުގެ އަގު ހިސާބު ގެތީއިކުއިޕްމަންޓް މި ދެ ގިން

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ބިޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް  މީރާގެ ކަނޑައަޅައި، ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ލިބޭީނ މި އަދަދަށް ކަމުގައި އޮތް އަގު ކަމަށް

އަދި އޭގެ ނަތީޖާއަީކ  ،ވާކަމަށާއިވަނަ ަނންބަރުަގއި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައި 4.1ރިޕޯޓްގެ އޮޑިޓް އޮބްޒަރވޭޝަން ގެ ދަށުން 

ކުރި އަހަރުތަކުގެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންުފނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަަދލުގެނެސް، އޮޑިޓް 2010ގުޅިގެން  މީރާގެ ނިންމުމާ

ހިނގައިގެން  ޖެހުްނކަމަށާއި އަދި ރަޖުޢީކޮށް ޤާނޫުނގައިވާ ކަމެއް ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މައްޗައްކުރަންހްލާޞްހިސާބުތައް އި

 ތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ދިޔުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރަ ފަރާ

ފަދައިން އަންގާފައިވަީނ ކުރުމަށް މީރާއިން މި ހްލާޞްއް އި)ރ( ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއުމުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތަ .17

އަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިހުރި ގަވާއިދުޓީ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައި.ޕީ.ބީ

 ފައިވެއެވެ.ޚިލާފަށްކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ

 ޢުމަރު  ފަރީދާ ،ރިލެކްސް/ލަންދޫ. ނ ވ. ކޮމިޝަން އިލެކްޝަްނސް ން ނިންމާފައިވާކޯޓުސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބ( ) .18

އާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަުކގެ ތެރެއިން ފަސް ވަަނ 14އްޔާޟިޤަ

ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ އެ ޤާޫނނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ،ންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން( ގައި "ކޮ 5ނުކުތާގައި )ސަފްހާ 

މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަްށ  ،ނުވަތަ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި ،މައްޗަށް ތާރީޚުގެފަހުން ހިނގާ ވަޤާއިޢުތަުކގެ

ޔަ ވާޤިޢާއެއްެގ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާަމލާތެއްގެ މައްޗަށް އެޤާނޫުނ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ާމޟީގައި ހިނގައިދި

ހުރިހައި ބާވަތެއްެގ  ،މިޤާޫނނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެޮގތުން ،ނުކުރެވުންކަމާއި ކޮށް ތަޠްބީޤް( retrospective"ރަޖްޢީ")

އަލަށް ފާސްކުރާ ނުވަަތ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ޖިނާީއ  ،ނައިރުޤާނޫނީ ޤާޢިާދތަކުގެމައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮން 

ޤާނޫނު އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ވާޤިޢާތަކުގެ މައްޗަށް "ރަޖްޢީ" ކޮށް ތަޠްބީޤު ކުރުމުގަިއ 

ޤާނޫުނ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ތަޠްބީޤު  އެ ޖިނާއީ ،މުއްތަހަމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެޭނ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި

މި  ،ނުކުރުމުގެ މަބްދައަކީ ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ނިޒާުމގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ދުސްތޫރީ މަބްދައެއްކަމާއި

ޔާންކޮށްފައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައަޅައި ބަ 59ދުސްތޫރީ މަބްދައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރެވޭެނ  އިވާ ކަންތަކުގެމައްޗަށް ތަޠްބީޤްއެޤާނޫނު "ރަޖްޢީކޮށް" މާޟީގައިހިނގާފަ ،ޖިނާއީ ނޫން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ،ވާކަމާއި

ނުކުރެވޭނެ ޤާޫނނެއްކަްނ  ގޮތުގައި "ރަޖްޢީ" ކޮށް ަތޠްބީޤް  އެ ޤާނޫނަކީވެސް ޢާންމު އުޫޞލެއްގެ ،ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިނުާވނަމަ

 the)"މަބްދައު  ނުުކރުމުގެ ވާ "ރަޖްޢީ" ކޮށް ޤާޫނނު ތަްޠބީޤްފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންސް ތަުކގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައިތަ

principal of non-retroactivity of the law ްމިފަދައިްނ  ،"އޮންނައިރު( ެގ ައޙްކާމްތަކަށް ބެލުމުން ެއނގެނ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ E/05-2017/SC ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 2017މާރިޗު  27  14
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އެނގޭކަމަށް  އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އިސްތިޤްރާރްވެފައި އޮންނަ އުސޫލެއްކަންއޮތުުމން މިއީ ދިވެހިރާބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

 އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.ތިއިސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމުން  59އަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި)ޅ(  .19

ބަޔާްނކޮށްފައި ނެތީސް އެކަމެއް ކުރި މީހަކަށް އެކަމަކާ ގުޅުވައިގެން   އިން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ޤާނޫނުގަކޮށްލުމު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ

 ކޮށް އަމަލު (retrospective)'ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް'  ށްކަމަށާއި، ވީމާ، ޤާނޫުނތަކަ ވާއަދަބުދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި

އަސާސީއިން އެނގޭކަމަށާއި، ވީމާ ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ނާންނަނިސް މާލީ ހިސާބުތައް ޤާނޫނު ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް އަދަބެއް ލިބިގެންނުވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް އިމްޕެކްޓެއް  2010ރިވިއު ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ( މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ކ) .20

ފައިދާއިން ޓެކްސް  ގެވިޔަފާރީުކރުމަކީ މީރާގެ ނަޒަރުގައި އަންނަކަމަށްޓަކައި، އެ މުޢާމަލާްތ ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ަބދަލު

ހެްނނަމަވެސް، އެ މާއްދާއަށް މަށާއި، އެއޮންނަކަނޫންކަމުގައި ބުނެފައި  އްވާކަމެވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފް 46ގަވާއިދުގެ ނެގުމުގެ 

ގުޅިގެްނ ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ މާލީ  ނަޒަރުކުރުމުން ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރީން ހިނގައިފައިވާ ުމދާ ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކާ

ކުރި މަލުޢަ ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ރެކޯޑް ކުރުމުގައިގު ނުވަތަ އެހިސާބުތަކުގައި އެ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ އަ 

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީއުސޫލު ރަޖުޢީކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު އިސްވެ އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ  އެކައުންޓިންގ

ފެށިގެން    އެ މުދާ ގަނެފައިވާ ދުވަހުންވަނަ މާއްދާއިން ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ 46ގަވާއިދުގެ 

 ކުރަން ފަށާ ދުަވހާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ދުވަސްތަކަށް އެސެޓްގެ އަގު ޑިޕްރިޝިއޭޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ މަލުޢަޤާނޫނަށް 

  ،ށާއިކަމަގެންދާވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގި 50ގަވާއިދުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީކަމަށާއި، މިކަން 

ރސް ޓްރޭޑަ ބަދަލުކޮށްއަގު ރެކޯޑް ކުރި ގޮތް  ގެވަނަ އަހަރު އެ މުޢާމަލާތު 2010މި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ، އެހެންކަމުން

 މަށާއި، ވީމާ، މިމީރާއަށް ލިބިެގްނ ނުވާކަ ކުރަން އަންާގެނ ޤާނޫނީ ބާރުލުކުރި އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަދަގެ އޮޑިޓްހޮޓެލް

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އެއީ ޤާނޫނާ  ،ސަބަބަށްޓަކައި

 ކަުމގައި ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ކުަރން ޖެހޭަސބަބަްށޓަކައި ބާތިލްއި، އެ ށާޚިލާފް ނިންމުމެއްކަމަ

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓްސް ގަތުމުގެ އި( އ) .21

ގަވާއިދު ވުޖޫދަްށ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީާޤނޫނު ައދި ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީމުޢާމަލާތް މިއީ 

ގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށާއި، އަދި އެ މުޢާމަލާތް އިސްތިއުނާފުކުާރ  2010 ސެޕްޓެންބަރު 30އައުމުގެ ކުރިން، 
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އާ  16 "(އައި.އޭ.އެސް )"ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑް ުކރެވިފައިވަނީ އިންޓަނޭަޝނަލް ެއކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރާ ފަރާތުންއެއްގޮތަށް ކަން އިސްތިއުނާފު

އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުްނޓިންގް  އައި.އޭ.އެސްއިންޓަރނޭޝަނަލް އެކަުއންޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް ނުަވތަ  (ވ) .22

ޑުތަކެއްކަމަށާއި، އިންޓަޭނޝަނަލް އެކައުންޓިންްގ ނސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމިޓީ އިން ނެރެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ގެ މަސައްކަތް ނަގުލުވެގެން ދިޔައީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންާޑރޑްސް ފައުންޑޭޝަންގެ  ކޮމިޓީސްޓޭންޑަޑްސް

ިއންޓަނޭޝަަނލް ފައިެނންޝަލް ިރޕޯރޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑްސް  ގް ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑަށްކަމަށާއި،އިންޓަނޭޝަަނލް އެކައުންިޓން

ވި އިްނޓަނޭަޝނަލް އެކައުންޓިންްގ ސްޓޭންަޑޑްސް ބޯޑުން ނެރެފައިވާ ނުވަތަ އައި.އެފް.އާރް.އެސް އަކީ މި ދެންނެ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.އުާނފުކުރާ ތިއިސް މަށްޑުތަކެއްކަނމިންގަ

ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ އެކި ޓެކްސްއާއަދި އެޫނންވެސް އެކި  ޤާނޫނުހޭނެގުމާބެ ފައިދާއިން ޓެކްސްގެ ޔަފާރީވި (މ) .23

ނުވާކަމަށާއި، އަދި   ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހެދުމާބެހޭ މިންގަނޑުަތކެއް އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ބުެނދީފައިކުރިން

ބެހޭ މުން އައިސްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާމަލުކުރަޢަ ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން، ކުންފުނިތަކުން 

އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  ރޤާނޫނުގެ ދަށުން މާީލ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ރެޖިސްޓްރަ ށް ކަމަށާއި، އަދި އެއެއްގޮތަކަ އާ 15ޤާނޫނު 

ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި 

ގެން އެއްވެސް އެންގުމެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އަންގާފައެއް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ ގުޅި

އެހެންކަުމން، ވުޫޖދުގައި ނެތް ޤާޫނނެއް ނުވަތަ ަގވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް ގަބޫުލ  ނުވާކަމަށާއި،

ަފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީޤާނޫނު އަދި ގުމުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެ ގެވިޔަފާރީކުރެވިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ވީާމ، 

ކުރަން އަންގާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެްއ ޑަށް ރެކޯޑްނގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރީގެ މުޢާމަލާތެއް އައި.އެފް.އާރް.އެސް މިންގަ

ފައިދާއިން  ގެވިޔަފާރީކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޮތްކަމަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުދެކޭކަމަށާއި، އަދި އެ ފަދައިން މީރާއިން 

 ަމށް ގަވާއިދުގައި މީރާއަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުންކަފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ ލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓް ކުރެވެމުން ގޮސްފައިވަނީ ކުންފުންޏާމާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ (ފ) .24

ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކަމާއި، މިގޮތުން، ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވަނީ އައި.އޭ.އެސް މިންގަނޑަށް ކަމާއި، އައި.އޭ.އެސް އަކީ 

ގައިވާ ގޮތުން ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް  16.5، މިގޮތުްނ، އައި.އޭ.އެސް މަށާއިއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިަގްނނަ މިންގަނޑެއްކަބައިނަލް
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ގަތް އަގުގައިކަމަށާއި، އަދި  އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ކުރަންވާނީ އެ މުދަލެއްގެ ކޮސްޓް ޕްރައިސްގައި ނުވަތަ އެ 

ކުރަންބޭނުންވާކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް  މި ސްޓޭންޑަޑްގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅާއިރު އޭގެތެރޭގައި އެ އެސެޓެއް

ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރާ ހުރިހާ ޚަަރދު ހިމެނޭކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި އޭގެ ހަޤީޤީ އަގުގެ އިތުުރން ސައިޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި، 

ކިއެކި ޕްރޮފެޝަނަލް ފީ އަދި އެ އެސެޓް ޑިލިވަރީ، ހެންޑްލިންގް އިންސްޯޓލޭޝަން އަދި އާކިޓެކްޓުްނނާއި އިންޖިނިއަރުންގެ އެ

މިގޮތުން،   ،16ޑިސްމޭންޓްލް ކޮށް ރިމޫވްކޮށް ސައިޓު ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދުވެސް އޭގައި ހިމެނޭކަމަށާއި 

ށުން އޭގެ ގަތް ރސް ހޮޓެލް އިން ގަނެފަިއވާ އަތްލެވޭ ޓޭންިޖބަލް އެސެޓްސް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާނީ މި ސްޓޭްނޑަޑްގެ ދަޓްރޭޑަ

ފަރާތުން ކުރާ މިންގަނޑެއްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ މަލުޢަ މިންގަނޑަކީ މިހާރުވެސް ވުޖޫދުގައި އޮތް އަގުގައިކަމަށާއި، މި

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓް ލިމިޓެޑުން ވެމާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައި އެއްގޮތަށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަނޑާއި (ދ) .25

ގަނެފައިވާ އެސެޓްސް ކެޕިޓަލައިޒް ކޮށްފައިވަނީ އެތަކެތި ގަތް އަގުގައިކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި 

ތަކެތީގެ "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު"  ގެ ފޮތްތަކުގައި އެވާފަދައިން މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސްޓް ރިޕޯޓްގައި ޓީ އޮޑި.ޕީ. ބީމީރާގެ

)“written down value”( ްކަމަށާއި، ކަމެއްއިން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަށް ބެލުމަކީ އައި.އޭ.އެސް އާ ޚިލާފ

ފޮތްތައް ަގނެފައި ނުވާތީ، އެ ފަރާތުގެ  އަދި އިޝާރާތް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މާލެ ހޮޓެލްސްގެ

ރސް ހޮޓެލް އަށް އެނގޭ މައުލޫމާތެއްނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  ރެކޯޑް ކޮށްފައި ހުރި އަގު އެއީ ޓްރޭޑަހިސާބުތަކުގައި އެ މުދާ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަހު، އެ އެއްޗެއް ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައިވާ ރިޓްން ޑައުން ވެލިއުގައި ރެކޯޑް ކުރުމަށް އް ގަތުމަށް ޔަފާރި އެސެޓެވި (ތ) .26

ގައި އަދި އެނޫންވެސް  3އެސް .އާރް.އެފް.ގަވާއިދެއްގައި ވިޔަސް އަދި އައި ވޭ އުސޫލެއް ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަބުރަވެ

ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަ ހާލަތުގައި އަދި ށާއި، މަކައްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއެސްގެ އެއްވެސް ސްޓޭންޑަޑެ.އާރް.އެފް.އައި

މީރާއިން މި ށާއި، ނަ އުސޫލަކީ "ފެއަރ ވެލިއު" ކަމަތް ރެކޯޑް ކުރަން އޮންގެ ދަށުން އެ މުޢާމަލާ 3އައިއެފްއާރްއެސް 

ހާލަތުގައި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް އަގު ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ބުނަނީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަން 

 މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ.ކައްނުވާސާފުކޮށްދެވިފައެ

އޮންނަނީ ދެގޮތެއްކަމަށާިއ، އެއީ ގަތް އަގުގައި ނުވަތަ  ންކުރެވެ ފަހު އެ އެސެޓް ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑްއެސެޓެއް ގަތުމަށް (ލ) .27

ގައި  )”arms length“( ނަމަ ފެއަރ މާކެޓް ވެލިއުގައިކަމަށާއި، އެއްވެސް ހާލެއްގައި އާރމްސް ލެންތްގޭ ނޭނގަތް އަގު

                                                           
 (17-16.16ޕްރޮވިޝަންސް، ކޮންޓިންޖަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް އަދި ކޮންޓިންޖަންޓް އެސެޓްސް( )އައިއޭއެސް  – 37)އައިއޭއެސް  16
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ޖެހޭ އުސޫލެއް ނޯންނަކަމަށާއި، ކުރަންން އެ ަތކެތި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް އަގު ބަލައި ރެކޯޑްގުޅިގެ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ

ވަނަ އަހަރު އިޝާރާތް ކުރެވުނު ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފޮތްތަުކގައި "ކޮސްޓް ޕްރައިސް"  2010

)“cost price”(  ،ަދެްނ އެ މުާޢމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ ޭއގެ މާކެޓް އަގުގައިކަމަށް ގައި ރެކޯޑް ނުކުރެވޭނަމ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

އިރު އެތަކެތި އަގުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެތަކެތި ގަތް އަގަކީ އެަތކެތީގެ މާކެޓް ވެލިއުކަްނ ( އެ އެސެޓްތައް ގަތްގ) .28

މާލެ ހޮޓެލް" އާއެކު އޮތް ވެލިއުއޭޝަން ރިޕޯޓްއަށް  -ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓްމައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު "

ވަނަ އަހަރު ގަތް ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  2010މީރާއިން  ،އެހެންަކމުން  ،ބެލުމުން އެނގޭކަމަށާއި

މީރާއިން ބުނާފަދައިން އެ އެސެޓްތައް ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭނީ ވިއްކި ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިއެވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، 

 ގައި ކަމަށް ބުނުމުގެ ޤާނުނީ ބުރަދަނެއް  )”written down value“(ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އޮތް "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު" 

  ހިނގައިފައިވާ މުދާ ގަތުމުގެ މުޢާމަާލތަކާޤާނޫނު ވުޖޫަދށް އައުމުގެ ކުރީން، ނެތްކަމަށާއި، އަދި ކުރިންވެސް ާފހަގަކުރި ފަދައިން

ގުޅިގެން ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި އެ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ އަގު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު 

 އި ގަރިޓްން ޑައުން ވެލިއު ،ވަނަ މާްއދާއިން ދީފައި ނުވާކަމަށާިއ، ވީމާ 46ގަވާއިދުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ 

ކުރަންޖެހިގެންވާނެކަމުގައި ނުދެކޭކަމަށް އެސް މިންގަނޑަށް މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް.އާރް.އެފް.ކުރަން ނުވަތަ އައިރެކޯޑް

 ރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކު

ދު ކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގެ އި މާލެ ޮހޓެލް އެޯސސިއޭޓްސް އާދެމެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ :އަކީ ކުތާ ވަނަ ނު ދެ  .29

 ދަށުން ރެކޯޑް  މިންގަނޑުގެ ގެ"ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް"  3އެސް .އާރް.އެފް.އި މުއާމަާލތަކީ އައެ މުއާމަލާތެއްކަމަށާއި،

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުަށަހޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ޫނންަކމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 

 ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

ގެ ދަށުްނ  3 އެސް.އާރް.ެއފް.އައި މުޢާމަލާތަކީ މި މުޢާމަލާތަށް އެޕްލައިވޭތޯ ބެލިަނމަވެސް، މި 3އައި.އެފް.އާރް.އެސް )ހ(   .30

ގައިވާ  16އެސް .އޭ.ޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އައިރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމާއި، މި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކުރަން

 a transaction or" ކޮށްފަިއވަނީނަގައި 'ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" މާ 3.އާރް.އެސް މިގޮތުްނ، އައި.އެފްކަމަށާއި، ފަދައިން

other event in which an acquirer obtains control of one of more businesses."  ްކަމަށާއި މިފަދައިނ، 

ގައި 'ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" އެޕްލައި ކުރެވޭނީ ގަންނަ ފަރާުތްނ  3.އާރް.އެސް ގެ މާނައަށް ބެލުމުން އައި.އެފްލަފްޒު މި
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ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ހާލާތްތަކުގައިކަން ސާފުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކެއް ނުވަތަ އެޔަށްއެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ނޫންކަމަށާއި، އަދި  ވިޔަފާރި)ށ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްގެ  .31

 ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް ހިއްސާ ގަނެެގން ކޮންޓްރޯލިންްގ އިންޓްރެސްްޓ ނޫންކަމާއި، ގަެނފައިވަީނ މާލެ

ވަކިވަކިން ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއްކަމަށާއި، އަދި މި އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ 

ގުޅޭ އެއްވެސް އިންޓެލެކްޓުއަްލ ވިޔަފާރިއާ މިޓެޑުން ހިނގަމުން ދިޔަ ހޮޓެލްގެ ަނން/ބްރޭންޑް އަދި އެއެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލި

އި، ހޮެޓލް އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސަކީ ށާނުވާނެކަމަ ގަނެފައިނުވާނެކަމަށާއި، އަދި ސަޕްލަޔަރ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ބަދަލުވެފައި ޕްރޮޕަޓީ

ގަނެވިއްުކމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ  އިތުރުން،މީގެ ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސެއްކަމަށާއި،އަލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން 

ޑްގެ ހޮޓެލް ހިންގުމަށްޓަކައި ވެފައިާވ ންރާއެކު ވެފައިވާ "ހޮލިޑޭ އިން" ބްރޭހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑުން އޮޕަރޭޓަ

ކޮށް ނެކަން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުނުވާ  އްޤުތައްޙަ ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންްޓގެ

ކުރީ އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާިއ، އަދި އެ މުދާ ގަނެގެން 

އެޕްލައިކުރެވޭނެ  3އެސް .އާރް.އެފް.ޔާކޮށްފައިވާ ފަދައިން އައިމީރާއިން އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި ބަ، އެހެންކަމުން

 ބުނެފައިވެއެވެ.މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމުގައި އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ހިންގުމަށް  އިންޕުޓްތަކެއްކަމަށާއި، ހޮޓެލް ވިޔަފާރި ޑް"ޓެމިތަކަކީ "ލި)ނ( އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އެސެޓް .32

އެއްވެސް ޕްރޮސެސް އެއް ގަނެފައެއްނުވާނެކަމަށާިއ،  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުންބޭނުންވާ ހުރިހާ އިންޕުޓެއްޫންނކަމަށާއި، 

ހޮޓެލް މެނޭޖްމަްންޓ  ،ރިޒަވޭޝަން ސިސްޓަމާއި ،ޕީތަކާއި.އޯ.އެސް ،ހޮޓެލް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެމނުއަލްތަކާއި ،މިގޮތުން

ފަރާތުން ބޭުނން ކުރަމުންދަީނ އަދި އެއްވެސް ޕްރޮސެސް އެއް ގަނެފައެއް ނުވާނެކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ  ،މާއިސިސްޓަ

ތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއްކަމަށާއި، ގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމް ފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ެބލެނިވެރި ގްރޫޕް )ޝަންގްރިއްލާ(އެ

ޓްތަކެއް އެކަނި ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓް އެއް ނެރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމުން މިއީ ރސް ހޮޓެލުން ގަތް ވިޔަފާރި އެސެޓްރޭޑަ

މުޢާމަލާތެްއނޫންކަްނ ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ބިޒްނަސް ކޮމްިބނޭޝަންގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  3އެސް .އާރް.އެފް.އައި

 ބުނެފައިވެއެވެ.ސާފުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ފެތޭ ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން  3އެސް .އާރް.އެފް.މި ވިޔަފާރި އެސެޓްތައް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ އައި)ރ(  .33

ގަނެފައިވަނީ ވިޔަާފރި އެސެޓްތަކެއްކަން އަދި ، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި މީރާއިން ުބނެފައިވާއިރު

މާލެ ހޮެޓލް"  -ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ވިޔަފާރިއެއްނޫންކަން "ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓް 3އެސް .ރްއާ.އެފް.އައި

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ނެފައިވަީނ ގަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، އިޝާރާތް ކުރާ އެއްބަސްވުމުން މިގޮތުން އްބަސްވުމުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި،އެ

ރި ކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާ ބައެއް މުދާ ނުަވތަ އެސެޓްކަމާިއ، ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާ އި، ހޮެޓލްވިޔަފާރިއެއްނޫންކަމަށާ

  އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ދަރަނިތަކާއި، ލަޔަބިލިީޓތައް ގަެނފައިނުވާނެކަމުގައި 

ރެ ގިނަ ވިޔަފާރިގެ ކޮންޓްރޯލް ގަންނަ ގައި ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަނަކީ އެކެއް ނުވަތަ އެކަކަށް ވު 3އެސް .އާރް.އެފް.އައި)ބ(  .34

ފަރާތަށް ލިބޭ ފަދަ މުޢާމަލާތެއްަކމުގައި ބުނާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފަިއ 

 . ކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެދާނުވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު ަކންކަމުން ސާފުވެގެން

ޓްރޭޑަރސް ވ.  އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން ިންނމާފައިވާށް ޓެކްްސ ޢައިގައި ހިމެނޭ މައުޟޫމައްސަލަމި  :ވަނަ ނުކުތާއަކީ ތިން  .35

އިން ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ  17މައްސަލަ ( 2016މީރާ' )

އިން ބެލެވެމުންދާތީވެ، އެ މައްސަލައިގައި ޤަޟިއްޔާ HC-A/380/2019ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްގުޅިގެން 

މި ނުކުތާާއ ނުކުތާއެވެ. މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން

 ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަްއތަކަކީ:

 30ގައި ހިމެނޭ ޢުއުޟޫމައްސަލައިގެ މަ TAT-CA-B/2020/001ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  )ހ( .36

ގެ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ މީގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމަވާފައިާވ ތާރީޚު 2010 ބަރުސެޕްޓެން

ިހމެނޭ މުޢާމަލާތްކަމަށާިއ، އަދި ިމއީ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ގޮތެްއ ގައި ޢުމައުޟޫމައްސަލައިގެ ( 2016ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ )

 ރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.ފުކުރާ ފަނިންމާފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާ

ވަނަ އަހަރުން  2016އެއްގޮތަށް  ޖުރާއަތުތަކާއިގައިވާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާއިސްތިއުނާފުކުރާ  )ށ( .37

ގެ  2016 ބަރުޑިސެން 31އިން ފެށިގެން  2014ރީ ނަވަޖަ 1 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންކުރަމުން ދަނިކޮްށ، ފެށިގެން ތަޢުނު

ގައި ދެވަނަ ބިޒްނަްސ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް  2019ޫޖން  25ފަހު، އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރުމަށްބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 

ގައި ހިނގި ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައި  2010 ބަރުސެޕްޓެން 30ން މި ރިޕޯޓްގައިވެސް އަލު ،ރިޕޯޓް ފޮނުވައި

ކޮށް އެ އަހަރުން ޅު ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ އަހަރުގައި އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަދަލުއޮތްގޮތް ރަނގަ

ގެ  2015ޖޫން  25ކޮށްފައިކަމަށާއި، މި ދެންނެވި ކޮށް އަލުން ޓެކްސް ވަނީ އެސެސްޞްލާހްފެށިގެން މާލީ ހިސާބުތައް އި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ތަޢުނު ނުކޮށްފިނަމަ  ރެވުމުން، ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަމާގުޅިގެން ޓެކްސް އެސެސް ކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ

                                                           
'ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ' މައްސަލަ. މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ  B/2016/005-CA-TATއިވާ ނަންބަރު ގައި ނިންމައިފަ 2019ޖޫން  19 17
 އި ގޮތުގަ (2016)
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  19   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 އަލުން  ،އެއްބަސްވީކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުމުން ށްދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި ގޮތަ އްޤުޙަ

ނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ބެހޭ އިދާރީ ޤާ ވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަީނ  ކަމަށާއި،ލަށް އެ މައްސަލަ ުހށަހަޅާފައިޓްރައިބިއުނަ

ނުގައިވާ އިޖުރާއަތުެގ ތުން ޤާނޫފަރާ އިސްތިއުނާފުކުރާމި ަމއްސަލަ  ގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި، TAT-CA-B/2020/001 ނަންބަރު

ހަމަ  ،ލާއިން މި މައްސަލަ އެއްފަހަރު ނިންމަވާފައިވާތީޙަދަށުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަރު

ޖުޑީކާާޓ ކީ ރެސްމައަލުން ެއ މައްސަލަ ބެލު ،ގައި ހިމަނިފައި އޮތް ނަމަވެސްއެ މުޢާމަލާތް އެެހން އަހަރެއްެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  އަދި އޭގެ ސަަބުބން ހަމަ އެ މައްސަލަ ބެުލން އަރާނެ ކަމެއް ކަުމގައި ދެކެމަށާއި،މަބްދަޢުއާ ފުށޫ

 އެވެ. ވެމަނާވެގެން ދާނެކަމަށް ދެކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއި

އާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބާިއ،  TAT-CA-B/2020/001ލްގެ ނަންބަުރ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ  )ނ( .38

ނާފީ އިސްތިއުއާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުގައި އްޔާ ޟިޤަ HC-A/380/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރިަފރެންސް ނަންބަރުތައް އިސްތިްސނާކޮށް، އަކުރުން އަކުރަްށ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދައްކާފަިއވާ ވާހަކަތަކަކީ، ަތޢާރަފާއި 

 ބުނެފައިވެއެވެ. ރާ ފަރާތުންއިސްތިއުނާފުކު އެއްވާހަކަތަކެއްކަން

 30އި ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައިގަ( 2016ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ' )ފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުަނލުން ނިންމާ)ރ(  .39

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ިނންމުން  ކޯޑް ކުރެވުނު ގޮތާމެދު ނިންމިއަަހރުގެ ސޭލް މުޢާމަލާތް ރެވަނަ  2010 ބަރުސެޕްޓެން

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު  ،އްޔާ ގެ ދަށުން އިސްިތޢުނާފް ކުރެވިފައިވާތީޤަޟި HC-A/380/2019 ނަންބަރު

2019/HC-A/380 ަނަލްގެ ނަންބަރުއްޔާ ނިމެންދެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުޟިޤ TAT-CA-B/2020/001  ަމައްސަލ

އެދިފައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ލުމުގެ އަމުރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވާނީ ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސައި

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަލަ ނިމުމުން ނުވަތަ މި މައްސަލަ ނާފީ މައްއިސްތިއު  HC-A/380/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު)ބ(  .40

 ؛ޞޫމާތާމެދުޚުއުފެދިފައިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މަރުހަލާގެ ފަހުން އެޕީލް ކުރެވި ހުކުމެއް ކުރެއްވިއްޖެނަމަ

 30އި ހިމެނޭ ޟޫއުގަމައްސަލައިގެ މަޢު TAT-CA-B/2020/001މާނައަކީ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލްގެ ަނންބަރު 

 ،ތާރީޚުގެ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަްށތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ މި ސުވާލާމެދު 2010 ބަރުސެޕްޓެން

ވެފައި ޓްރީއަދި ތަފާތު ދެ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ރަޖިސްކަމަށާއި، ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ނިހާއީ ހުކުމެއް ވުޖޫދުވެގެން ދާނެ

އާއި ޓެކްސް އެޕީލް  TAT-CA-B/2020/001މާނައަކީ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު އީ )އޮތްނަމަވެސް، މި

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ގުޅޭ އެއް އެއްގެ މައްޗައް ނުވަތަ އެއް މުޢާމަލާތަކާޟޫ( އަކީ އެއް މަޢTAT-CA-B/2016/005ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ަނންބަރ 

ހުން ުހށަެހޅުނު މައްސަލަ، މާނައަކީ، ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ޤާނޫނީ ސުވާލެއް އެކުލެވޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާތީ، ފަ 

ފަދަ ހުކުމެއްކަމުގައި ެދކޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ހިނގާނީ އެ ،މައްސަލައިގެ މައްޗައް TAT-CA-B/2020/001ނަންބަރު 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

މީރާއިން ކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަ 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

ުހށަހެިޅ  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެދކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހެޅި ނުުކތާތަކާއި އިމި މައްސަލައިގަ

ކުތާތައް ުހށަހަޅައި އެ ނުުކާތތަކާ ބެހޭޮގތުން ޓެކްސް އެޕީލް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮތުން މީރާއިްނ އަންނަނިިވ ނު

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

މުއްދަތަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .41

 ގެ ވިޔަފާރީއެ މުއްދަތަކީ  ،އާ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތު ކަމަށްވާއިރު 2016ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  01

މި މުޢަމަލާތަކީ ދެފަރާތުެގ  ،ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަުހން ިހނގި މުއްދަތެއްކަން އެނގޭކަމަށާއިފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  2010މަންޓް ހެދިފައިވާ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ ދެމެދުގައި އެގްރި

އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ޓެކްސް އިމްޕްލިކޭޝަންއަކީ އެހިނދުން ެއހިނދަށް ނިމިފައިވާ ކަމެްއ  ،މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 އެލަވަްނސަކީ ޓެކްސް ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ފަހުން ހިނގާ އަހަރީ އޭގެ ސަބަބުން އުފަންވެފައިވާ ކެޕިޓަލް ،ނޫންކަމާއި

ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭގޮްތ  ،ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެމުންދާ އުނިކުރުމެއްކަމުން

ގެ ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރު މުދަލަކުން ޓެކުހު ،ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށާއި ،ކަނޑައެޅުމަކީ

ވަަނ  46ގެ ދާއިން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިދުކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ދިނުމަްށޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާނެގޮތް ވިަޔފާރީގެ ފައި

ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރުތަކަށް  ،ކޮށްކުރިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެ މުޢާމަލާތް އަގު ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ކުުރންކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމުގައި މީރާއިން ބީޤްކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ރަޖްޢީކޮށް ޠަތް

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

"ޤާޫނނަށް އަމަލުކުރަން ަފާށ ވަނަ މާއްދާގައި  46ގަވާިއދުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .42

އެ މުދާ ގަތް ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނަްށ  ،ދުވަހު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަތުގައި ހުރި ހަރުމުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ
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އަގާިއ  އެ މުދާ ގަތް  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުަވހާ ހަމައަށް އެ މުދާ ބޭުނންކުރެވުނު ކޮންމެ ައހަރަކަށް ނުވަތަ ައހަރަކުން ބަޔަަކށް

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މުދަލެއްގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ރޭޓާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 50މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  66ގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤޫނނު ،މީގެއިތުރުންވާކަމަށާއި، އެ މުދާ ގަތް އަގުން އުނިކޮށްގެްނކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައި

 "ކޮންމެ ކުންފުންޏެްއގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏެްއގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ )ހ( ގައި

އަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓާއި  ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި ،ފަރާތުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި

ކުންފުނީގެ ައހަރީ ޢާންމު ަޖލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ"  ،އި މި ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޯޕޓުއަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުވަ

މި ހިސާބުތައް ތާއްޔާރުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހެދިފައިާވ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "...ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ  14ގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދު ،ގަވާއިދުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު

މީރާއިްނ  ންަބޔާންކޮށްފައިވާކަހިސާބުތަށްހަދައި ބަލަހަްއޓަން ެޖހޭނީ ބަިއނަލްއަޤުވާމީ މިންަގނޑުތަކަށް ފައްތައިެގން..." ކަމަށް 

  ފާހަގަކުރެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ  4ގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު ވިޔަފާރީގެ ނުކުތާއަކީ: ވަނަ ތިން  .43

ވިޔަފާރީގެ  ،ފަރާތްތަކަކުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ" ކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  4ގެ )ނ( ގައި "މި ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާ 8ގެ  ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ނުވަތަ އެމް.އައި.އާރ.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން 

ރުމުގެ "އެކްރޫއަލް ބޭސިސް" ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް" ހިސާބު ތައްޔާރުކު ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް

މުަދލެއް ގަންަނ ަކމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާްތ  ،ބައިނަލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތަަކށް ބަލާއިރު ،އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ބަަލހައްޓަންާވނީ ވިޔަާފރިއެއް ގަންނަ ކަމުގައި ،ގެ މިންގަނޑަށްކަމާއި 16ރިކޯޑްކުރަންވާނީ އައި.އޭ.އެސް 

 އެނެގން އޮންނަކަަމށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ.)ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަްނ( އާ އެއްގޮތްވާގޮުތގެމަތިންކަން  3އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ޓާއި މި އެގްރިމަންޓުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .44

މާލެ ހޮެޓލްއިން އެ ަފރާތުގެ ވިޔަފާރި ވިއްކުމުގެ  ،ދަށުން ހިނާގފައިވާ އެހެނިެހން މުޢާމަލާތްތަކާއި ލިޔެކިއުންތަަކށް ބަލާއިރު

ގެ ނަން ކުރިން ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ހަދާފައިވާ އެހެނިހެން އެއްބަސްވުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބިމާއި ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެްނ  ،އަދިހަމައެހެންމެ ،މައްޗަށް ބަދަލުވުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި

މާލެ ހޮޓެލްގެ ޮފތްތަކާއި  ،ހަރުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ،ޓައިޓަލްއާ އިންޓަރެސްޓްާއއި ،އެފެދިފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަާކއި

ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިމިވާ މުޢާމަލާތަީކ  ،ސްޓޮކް ގަނެފައިވާކަން އެނގޭއިރު ،ވިޔަފާރި ލައިސެންސާއި ،ތަކާއިރެކޯޑްސް
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37 ގެ  22   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

މުދަލެއް ގަންނަން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމާއި މިއީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އާ  3މިޙާލަތުގައި އެފަރާތުގެ މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންޖެހެނީ އައި.އެފް.އާރު.އެސް  ،މުންއެހެންކަ އެނގޭކަމަށާއި،

 ސާފުވެގެންދާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންކަން އިތުަރްށ 

މަލާތް ރެކޯޑުކުރުމުގައި ޢާމާތު އުފެދިފައިވާ މު ޞޫގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި ޚުއޮޑިޓާފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .45

ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ހިސާބުގައި ހިމަނަންވާނީ ވިއްކި  ،އިމާރާތާއި ،އިނުކުރެވޭނެކަމަށާއެސެޓްތައް ގަތްއަގުގައި އަގު 

އެލަވަންސް ލިބޭނެ އަދަުދ  ކެޕިޓަލް ،ފަރާތުގެ ފޮތްތަކުގައި އެތަކެތީެގ އަގުގެ ގޮތުގައި އޮތް އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ާޤނޫނާއި ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އެކައުްނޓިންގ ސްޓެންޑާޑްސްތަކާއި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެ ވިޔަފާރީބަޔާންކޮށްފައިވަނީވެސް 

 ށްކަވަނަ އަހަރު ހިނގި މުޢާމަލާތަ 2010މި މުޢާމަލާތަކީ  ،އެހެނީއޮންނަކަމަށާއި، ންއެނގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންކަން 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2003ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  ޤާނޫނު ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގެވިޔަފާރީ ،ވީނަމަވެސް

އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަުށން ހިސާބުތައް ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ުއސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ވަނަ މާއްާދގައި ހިސާބުތައް ަބލަހައްޓަންެޖޭހނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސްގެ  8 ގެސް ެނގުމުގެ ގަވާއިދުވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ  14ކުންފުންޏާބެހޭ ަގވާއިދުގެ  ،މިންގަނޑަށްކަމަށް ބަޔާންޮކށްފަިއ ވީނަމަވެސް

މި ކަމަށާއި، މިންގަނޑަށްކަމުގައިގެ  3ރެކޯޑުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް

އެ  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާޮގތަށް އެސެޓެއް ގަތުމަށް ހިނގައިފަިއވާ މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،މުޢާމަލާތަކީ

މުޢާމަލާތް  މި ،ނަމަވެސް ހުރަހެއްނެތްކަމަށާއި،ރުމާމެދު ކު ޤްބީޠްގެ މިންގަނޑު ތަ 16ގުޅިގެން އައި.އޭ.އެސް  މުޢާމަލާތާ

އަދި  ،މިއީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އެނގެންއޮންާނތީއާއި ،ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމުން

ކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްވެ ފާހަގަ ،ގައިކަމުގައިވުމުން 2008އައި.އެފް.އާރް.އެސްގެ މި މިންގަނޑު ވުޖޫދުވެފައިވަނީ 

ގެ މިންގަނޑަށް ކުންުފނީގެ ހިސާބުތައް ބަަދލުކުރަން  3ގުޅިގެން އައި.އެފް.އާރް.ެއސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ުމޢާމަލާތާ

ޖެހޭކަްނ މީރާއިން އެންގި އެންގުމަކީ ރަޖުޢީކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ކަމެއް ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގުންނޫންކަމުގައި ބަލަން

 އެނގެންއޮންނަކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  14ަވނަ މާއްދާއާއި ކުންފުންޏާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .46

 ވަނަ މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން،  8އި ވަނަ މާއްދާއާ 4ގެ ވިޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާިއދު)ށ( ހިެމނޭގޮތުްނ، 

ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަުކން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ޤާނޫނުފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ގެވިޔަފާރީ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  23   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

އިނަލްއަޤްވާމީ ޮގތުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޭބނުންކުރަންޖެހޭނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ނުވަތަ މީރާއިން ގަޫބލުުކރާ ބަ

 މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ.  މަށްމިންގަނޑެއްކަގަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ 
 2010ސެޕްޓެންބަރު  30އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .47

އެފަރާތުން މާލެ ޮހޓެްލ ، ވާތީރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަަކށްގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާ

ގެ މިންގަނޑާ  3އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގަނެފައިވާ އެސެޓްސް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރަންޖެހޭނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

ނެފައިވާ "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތުގެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، އެހެނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަ

ދެމެުދ،  އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެގްރީމެންޓަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސް" ގަތުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ މަތިން "ބިޒްނަސް އެސެޓްގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުތުތަކާ

ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމާއި، ދެަފރާތުގެ ދެމެދުގައި އެސެޓްގަތުމަްށ އެއްބަސްވެވުނު އެގްރިމެންޓުގަިއ "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" 

 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކުރާިއރު "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" އެ އެގްރިމެންޓުގައި މާނަކޮށްފައިވަީނ؛
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… 

އެ އެގްރިމަންޓުގައި "ބިޒްނަސް އެސެޓްސް" މިފަދައިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން މިފަދައިންކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، 

 ،ންމާނަކޮށްފައިވާތީ، މި މުޢާމަާލތަީކ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އިތުރަށް ސާުފވާކަމަށާއި، އެހެންކަމު

ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގެ އުސޫާލ " 3ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެސެޓްަތއް ހިސާބުކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

 " ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ ބިޒްނަސްގައި " 3އައި.އެފް.އާރް.އެސް އި، އެއްގޮތަށްކަމަށް ޔަޤީންވަކަމަށާ

“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 ނުވަތަ  3 އެސް.އާރް.އެފް.އައިމިފަދައިން ކަމަށާއި، 

ވެރިފަރާތަށް ފައިދާއެއް، ނުަވތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުވުމެއް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް އިޤްތިސާދީ ަމންފާއެއް ލިއްބައިދިނުމުެގ 

އަދި، ޓްތައްކަން އެނގޭކަމަށާއި، ތަކެއް ނުވަތަ އެސެމަޤްސަދުގައި، ހިންގުމުގެ ގާބިުލކަން ހުރި، ގުޅިފައިވާ ހަރަކާތް

އެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ އުސޫލުތަކުގެ ގޮތުގަިއ " ކޮމްބިޭނޝަންސް ބިޒްނަސް"މުއާމަލާތެއް  ގައި 3 އެސް.އާރް.އެފް.އައި

 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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ބިޒްނަސް " 3 އައި.އެފް.ާއރް.އެސްތަށް އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮކަންތައްތައް ކަމަށްވާއިުރ، މި މުޢާމަލާތަކީ  މި

  Input, Process, Outputޝަރުތުކަމަށްވާ )ތިނެއް(  3އެންމެ އަސާސީ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމްބިނޭޝަންސް" 

ގެ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ބެލެނިވެރި ގްރޫޕް މަވާ މުޢާމަލާތެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި،ފުރިހަ

އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްކަމުން، އެ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

ގެ  3 އެސް.އާރް.އެފް.އައިއައުޓްޕުޓް ނެރެވޭނަމަ، ޕްރޮސެސް ގަނެފައިނުވިނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ 

 ގެވިޔަފާރީކޮށްފައިވަނީ ޤްބީ ތަޠް 3މުޢާމަލާަތށް މީާރއިން އައި.އެފް.އާރު.އެސް މި  އި،ގައިކަމަށާގެ ގޮތު ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭަޝންސް

 އް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އައި.އެފް.އާރު.އެސްގެ މިންގަނޑަށް ހިސާބުތަ 8ވާއިދުގެ ގަފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ން ޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ މި މުޢާމަލާތަކީ ނޫންކަމާއި، އެފަދައިތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

  ބުނެފައިވެއެވެ.މީރާއިން ކަން ވާތީކަމަށް 3އަިއ.އެފް.އާރު.އެސް  ތަުތބީގުކުރަންވާނީއެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަށް  ވެފައިމުޢާމަލާތަކަށް

 މާނަކޮށްފައިވަނީ  "ކޮމްބިނޭޝަންސް ބިޒްނަސް"ގައި  3 ރާތުން އައި.އެފް.އާރު.އެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ށްވަނަ ނުކުތާއަކީ:އަ  .48

"A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one of more businesses. "

 ހޯދާ ކޮންޓްރޯލް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އެކެއް  އެޕްލައިކުރެވޭނީ 3 އެސް.އާރު.އެފް.އައި ،ބަޔާންކޮށް ކަމަށް

ގެ "ބިޒްނަސް  3އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން އައި.އެފް.އާްރ.އެސް  ،ނަމަވެސް ،ތުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމަށާއިހާލަ

 ،އެހެނީ ،އިކޮމްބިނޭޝަން މާނަޮކށްފައިވާޮގތުން މައްސަލައިގެ ނުރަނގަޅު ތަޞައްވަރެއް ދެވޭކަން ފާހަގަކުރާކަމާ

 A transaction or other event" ،ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަންސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީގައި " 3އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

in which an acquirer obtains control of one or more businesses."  ްބުނެފައިވެއެވެ މީރާއިންމިފަދައިންކަނ . 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލް ެއސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ނުވަ  .29

އެގްރީމަންޓަށް ބެލުުމން، އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ހިނގާފައިވާ ުމއާމަލާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއްކަން އޮޅުމެއް 

އެގޮތުން އެއްބަސްުވމުގައި، ވިއްކާފަރާތުން ވިޔަާފރި ވިއްކުމުގެ ކުރިން  ގެންާދކަމަށާއި،ވެނެތް މިންވަރަށް ސާފު

ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަްސވުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާ ،ސަޕްލަޔަރުންނާއި

 ކަންކަްނ ފުން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ަބދަލުކުރުންފަދަވިއްކާފަރާތުގެ މުވައްޒަ ،ހަމަޖައްސާފައިވުމާއި

 ހިމެނޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.
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ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި އެކުވުމުގެ ުމޢާމަލާތަށް ކަަމށްވާއިރު، ރައްދުވަނީ އެކެއް ނުވަތަ އެކަކަށް  3އެގޮތުން، އައި.އެފް.އާރް.އެސް  .30

"ބިޒްނަސް" މި ލަފްޒުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި  އެފަދައިން ކަމަށާއި،ކަންހިނގާފައިވަނީ  މި މައްސަލައިގައި

 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ."އިންޓެގްރޭޓެޑް އެކްޓިވިޓީ" ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު އަންނަނިވި ަކންކަން ފާހަގަކުރެވޭ

މުޢާމަލާތުގައި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި  ނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ގަނެފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއްކަމާއި އަދި އެއިސްތިއު )ހ(

 ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭކަން؛

ސެސްތަކެއް )ށ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ ކުންފުނީގެ ބެެލނިވެރި ގްރޫޕްގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮ

ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްކަމަށްާވތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި މިޕްރޮސަސްތައް ހުރުމުން އެފަރާތުގެ ކިބައިގައި 

ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮސަސްއެއް ނެތްކަމުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގަެއއް އޮތްކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، އާންމު 

 ވިޔަފާރިއެއް ގަންނައިރު އެފަރާތެއްގެ އަތުގައި ހުރި ކޮމްޕޯނަންޓެއް އެފަރާތުން ނުގަްނނާެނތީ؛އުސޫލުން 

ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހާ އަސާސީ އެއްޗެހި  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރީގައި)ނ( 

 އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓްއެއް ގަނެ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރި

  ކަަމށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ޖެނެރޭޓްކުރެވޭނެކަން އެނގޭ

ސްތިއުނާފުކުާރ އިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މާލެ ހޮޓެލްސްެގ އަތުން ޕްރޮސެސްއެއް ގަނެފައިނުވާކަމަށް  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ދިހަ  .31

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  18ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓުގެ  ފައިވީނަމަެވސް،ބަޔާންކޮށްފަރާތުން 

މަިތން  ާމލެ ހޮޓެލްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން އެދޭ ގޮތެއްގެކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، 

އެފަރާތަށް މުވައްޒަފުންވެސް ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިަފއިވާކަން ސާބިތުވާން އޮންނަ އޮުތމުން، އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

 ކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،ތުން ގަނެފައިވާފަރާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕްރޮސެސް" ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ  3

މެދު ސުވާލެއްނެތްކަން އެނގޭކަމަށް މީރާއިން ކުރުމާޤްބީތަޠް 3ގުޅިގެން އައި.އެފް.އާރު.އެސް  އިރު، މި މުޢާމަލާތާ ކަންމިހެންއޮތް

 ނެފައިވެއެވެ.ބު

ސޭލްްސ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި އެފަރާތުން ގަނެފައިވަނީ  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:އެގާރަ  .32

ށްފަިއވީނަމަވެސް، ވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކޮ

 the value apportioned do not represent the value …"ރިޕޯޓުގެ "އެޕޯޝަންމަންޓް އޮފް ވެލިއު" ގައި 

of the components" ްބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ އެސްޓުތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިނ

އަގަކީ އެސެޓުތަކުގެ އަސްލު އަގު ނޫންކަމާއި، އެއީ ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އަގުކުރުމުން އައި ޖުމުލަ އަދަދު ވަކި "އެސެޓް 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  27   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ދި ެވލުއޭޝަންގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އަގުކުރުމަކީ، ވިޔަފާރީގެ އަށް ބަހާލުުމން އަންނަ އަދަދުކަމަށާއި، ކްލާސް" ތަކަކަ

އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ބަަލއި ހެދިފައިވާ ވެލުއޭޝަނެއް ަކމުން، މި މުޢާމަލާތުގައި އެފަާރތުން ދައްކައިފައިވާ އަގަކީ 

މުޢާމަާލތަކީ ރެކޯޑުތަކާއި ފޮތްތަކާއެކު  އަދި، މި މުގައި ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ެނތްަކމަށާއި،ވަކިވަކި އެސެޓްތަކެއްގެ އަގު ކަ

ގަނެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުން ެއ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަގުކުރެވޭ މުދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ނަޤުލުވެފައިަވނީ އެ 

ވިލް ކަމުގައި ބަލައި ފޮތްތަކުގައިވާ އަގުތަކުގައިކަން އެނގެން އޮންނާތީއާިއ، އިތުަރށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަކީ ގުޑް

 ލް ވަކިކުރަންޖެހޭކަކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ގުޑްވި  3އައި.އެފް.އާރު.އެސް 

ލް ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސޭ މާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާޞޫމީރާއިން ޚުކަންމިހެން ހުރުމާއެކު،  .33

އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތް ހިސާބުކުރުމުގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

ވަނަ އަހަރު  2011ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަށް  2010ތަތުބީގުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އެ ފަރާތުން  3

ނަކުން ލާޒިމުުކރާ ކަންކަން ކުރުން މަތިކުރުމެއް ނޫންކަމާއި، އެހެނީ، އެފަދަިއން އެފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަްށ ވުޖޫދުވެފައިވާ ޤާނޫ

 އަންގާފައިވަނީ އެފަދަ މުޢާމަލާތްަތކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  147ކަމުން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައި

މީރާއިން ރަޖްޢީކޮށް ޤާނޫނު  ނިންމުމެއްކަމަށާއި،ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މީރާއިން ނިންމާފައިާވ 

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭގައި އެއްވެްސ ޙަޤީޤަތެއް އެކުލެވިގެންާވ ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ 

 މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ. މަށްކަންތައްތަކެއް ނޫންކަ

ބިއުނަލްގައި މިހާުރ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިރަވަނަ ނުކުތާއަކީ: ބާ  .34

މައްސަލައިން ( 2016އިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ )މާފަެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންހިނގަމުންމިދާ މައްސަލައަކީ، 

މައްސަލަ  TAT-CA-B/2020/001ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  ފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި،ނިންމާ

އިން  2014ޖަނަވަރީ  01ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މެދުވެރިކޮށް އި

އާ ދެމެދު ހިނގި މުއްދަތުގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2016ޑިސެންބަރު  31

މުޢާމަލާތުގެ  ޅިގެން ޓެކްސް ނެގޭ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގު 2010

ޓެކްސް އެޕީލް ސަބަބުން އުފަންވާ ކެޕިޓަްލ އެލަވަންސް އަގުކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތެއްކަމަށްވާއިރު، 

މިފަދައިން އެ މުޢާމަލާތުގެ ކެޕިޓަލް މައްސަލައަކީ ހަމަ ( 2016ފައިވާ ްޓރޭޑަރސް ވ. މީރާ' )ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމާ

ގެ މުއްދަތާ ގުޅޭ  2012ޑިސެންބަރު  31އިން  2011ޖުލައި  18ތުކަމަށްވާ އެލަވަންސާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފާހަގަކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، މިހާރު ޓެކްސް އެޕީލް  މައްސަލައެއްކަމަށާއި،

މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލުން  TAT-CA-B/2020/001ބިއުނަލްގައި ބެލެވެމުްނާދ ނަންބަރު ޓްރައި

 މަށް މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ. ނޫންކަ"ހަމަ އެ މައްސަލަ" އެއް ނިންމާފައިވާ

ެއބީދައިން ޓެކްސް އެޕީލް ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ފަަދއިން އެފަރާތުގެ ނަޒަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: ތޭރަ  .35

ގެންދާ ާޤނޫީނ ގައި ެބލުން މަނާވެމައްސަލަ ބެލުން ޓްރައިބިއުނަލް TAT-CA-B/2020/001ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަނންބަރު 

އަސާސު ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު، އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި ހަމައެކަނި އެފަރާތުން ދެކޭ ދެކުމެއްގެ މައްޗަށް މި މައްސަލަ 

 ނެތްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ން މަޑުޖައްސާފައި އޮތުމުގެ މާނައެއްބެލު

މައްސަލަ އެފަރާތުްނ  (2016ފައިާވ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ )ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަުލން ނިންމާ މީގެ އިތުރުން،  .36

-TAT-CA ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅިގެން ޓެކްސް އެ

B/2020/001  މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އަމުރަކަށް އެދިފައިވީަނމަވެސް، އެފަދަ އަމުރެއް އެކޯޓުން ނެރެފައިނުވާ ޙާލަތެއްގަިއ

ބެއް ނެތްކަމުގައި  ސަބަޓްރައިބިއުނަލްގައި މިހާރު ހިނަގމުންމިދާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާފައި އޮތުމުގެ

 ދެކޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެެވ. 

 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު 

ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ  ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ  ކޮށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު 

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

ން ދެފަރާތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ( ގެ ފަރާތުންރައްދުވާ ފަރާތް 

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

 މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް 

 2014ޖަނަވަރީ  1 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ :ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .1

 25ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ިވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  2016ޑިސެންބަރު  31އިން ފެށިގެން 

-NOTA/1002905އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މީރާގެ ނަންަބރު  AR-LBD/BPT/2019/040ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ޖޫން 

BPT/LBD/2019/06  .ެނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުަވއިފައިވެއެވ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  29   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ގެ ފައިންޑިންގގައި  4.1އޮޑިޓް އޮބްޒަރވޭޝަންސްގެ  4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުަވއިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  .2

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.

"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.  "  

ންގައި، ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަނަމަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ފައިންޑިންގގެ ރެކަމަންޑޭޝަ .3

އިންޓަރނެޝަަންލ  (correct accounting treatment)އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކައުންޓިންގ ޓްރީޓްމަްނޓާއި 

އެވެ. މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ގޮތަށްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެ އެއްގޮތްވާ އާ  ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް

ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑްތަކުގައިވާ  ގެ ފަރާތުގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް އަލުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މާެލ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސް

(books) written down value  ީއަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންެނވެ. ބުނެވިދިޔަ ނިންމުމަށް މީާރއިން ދައްކައިފައިވާ ޤާނޫނ

ވަަނ  51ވަަނ މާއްދާ އާއި  39ވަނަ މާއްދާ އާއި  16ޖަތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ހުއް

 މާއްދާއެވެ. 

 ގެ ފައިންޑިންގގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 4.2ގެ  4ހަވާލާދީފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  .4

"In 2014 and 2016 taxpayer has claimed full Capital Allowance for assets where the assets 

Written Down Value (WDV) is nil". 

 writtenއިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ފައިންޑިންގގެ ރެކަމަންޑޭޝަންގައި، އެސެޓްތަކުގެ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެސެޓްގެ  .5

down value ިކުރެ ދަށް އަދަދު ޓަލް އެލަވަންސްގެ ތެރެއިން ދެ އަދަދުންނުވަތަ އެސެޓަށް ކުރި ހަރަދަށްވާ ކެޕ

އުނިކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ. ބުނެވިދިޔަ ނިންމުަމށް މީރާއިން ދައްކައިފައިވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ވިޔަފާރީގެ 

 ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( އަދި )ބ( އެވެ. 49ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި އެ ގަވާއިދުގެ  38ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދުގެ 

މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހި ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި މާލެ ހޯޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސް އާއެކު ވެފައިވާ ސޭލް އެންޑް  .6

، ޕާރޗެސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ގަނެފައިވަނީ އެސެޓްތަކެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް

 (control over the business)އެގްރިމަންޓަށާއި އެ މުޢާމަލާތާ ުގޅުންހުރި އެހެންކަންކަމަށް ބެލުމުން ވިޔަފާރީގެ ހިންގުން 

މަލާތެއްކަމަށް މީރާއިން ޢާހައަށް ފެތޭ މުގެ ތަރަ 3ކަން އެނގޭތީ، އެއީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ

mailto:info@tat.gov.mv
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ވިޔަސް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ވަނަ އަަހރު ކަމުގައި 2010ވެ. އަދި އެ އެއްބަްސވުންވެފައިވަނީ ބުނެފައިވެއެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް  2016އަދި  2015، 2014ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

( އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 10ކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ އުނިކުރެވޭނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާިއން ޓެ

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުނެ، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންނުޖެހޭކަަމށް  46ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މީރާއިން ނިންމައިފައިވެއެވެ. 

 

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

 އޮތޯރިޓީ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ަމީތ  143ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  :ދެވަނަ ކަމަކީ  .7

 ލާ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންާވނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.ޙަންމާ ިނންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރު ލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިޙަމަރު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޯޓަކުން  77ގެ  18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8

ާނފުކުރި ކޯޓަކުން ާނންގާހާ ޢުކުން ނުަވތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިނިންމާ ިނންމުމަކަށް ޢަމަލުކުުރްނ ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަ

ފު ޞާދުލު އިން ޢަހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ިންނމުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާުތންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނނާއި، 

ދައުލަތުގެ  ،އަްއސަސާތަކުންނާއިދައުލަތުގެ މު ،އިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، ުމސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިިބމީހުންނާއިޤާ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެާހ  ،މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެތިބި މީހުންނާއި 

 ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ތަބާވުން ާލޒިމު ނިންމުމެކެވެ." މިފަދައިންެނވެ. 

މައްސަލައަކީ،  19(2016ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންަމއިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ )ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2019ޖޫން  19 .9

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިެޓޑްއިންވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން 

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ، ތްހަމަނުޖެހިގެން، އިއުތިރާުޒކޮށްހި 20ނެގޭ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާމެދު 

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  18
'ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ' ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ މައްސަލަ. މީގެ  B/2016/005-CA-TATމައިފައިވާ ނަންބަރު ގައި ނިން 2019ޖޫން  19 19
 އި ގޮތުގަ (2016)

ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓާއި  BPT/CBAS/2015/07-102905/NOTAމީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  20
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް CP/BPT/2015/231ނަންބަރު 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  31   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 2011ޖުލައި  18ބުނެވިދިޔަ މައްސަލައިގެ މީރާގެ ނިންމުން ނިސްަބތްވާ އޮޑިޓް މުއްދަތަކީ  އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައެކެވެ.

 އެވެ. 2012ޑިސެންބަރު  31އިން 

ށް މާލެ ރސް ހޮޓެލްއަޓްރޭޑަމާތު އުފެދިފައިވަނީ ޞޫ( އާއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޚ2016ުޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ) .10

ގަނެފައިވާ "ވިޔަފާރި" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ގައި  2010 ންބަރު ސެޕްޓެ 30ޓް ލިމިޓެޑުން ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެސެޓްސް" އަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ހިސާބުކުރާނެ ގޮތަކާ މެދުކަން ދެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ 

މާތުގެ އަސްަލށް ބަލައިލާއިރު އެ މުޢާމަލާތް މެުދވެރިކޮށް ގަނެފައި އެވަީނ ޞޫދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނެގއެވެ. އަދި މި ޚު

 IFRS ބީޤު ކުރަން ޖެހޭނީޠްއަދި މި މުޢާމަލާތް ރިކޯޑްކުރުމުގައި ތަ، "ވިޔަފާރި" އެއްތޯ ނުވަތަ "ވިޔަފާރި އެސެޓް" ތަކެއްތޯ

3 Business Combinations   ަތޯ ނުވަތIAS 16 Property Plant and Equipment ުމާތު ޞޫތޯ ޚ

 އުފެދިފައިވެއެވެ.

( މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން 2016މި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ގޮތެްއ ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ) .11

ގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ޤާޫނީނ ބަލައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ޤަޟިއްޔާ

ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭފަދަ ޤާޫނީނ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންިމ  (2016)މީރާ އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު، ޓްރޭޑަރސް ވ. 

ނިންމުމަށް ތާއިދުކޮށް ހައިކޯޓުްނ ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމަށް ތަބާވެ، އެ މައްސަލައިގައި 

 ވެ. ވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެުކރެނިންމައިފައިވާ ނިންމުްނތައް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤް

 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 

 ކުރުން ޤް ޠްބީ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ ނިންމުން ތަ

 ގެ އިން ވިޔަފާރީ އެސޯސިއެޓްސް މާލެ ހޮޓެލް ފަރާތް ކުރާއިސްތިއުނާފުހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި،  :ތިންވަނަ ކަމަކީ  .12

ބަރު ންސެޕްޓެ 30ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  ފައިދާއިން ޓެކްސް ގެގަތުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރީ ތައްއެސެޓު

ންޓަނޭޝަނަްލ އިކަމުގައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މުޢާމަލާެތއް ކޮށްފައިވާގައި  2010

ގެ މިންގަނޑަށް މި މުޢާމަލާތް ރެކޯޑުކުރަން އަންގާނެ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ެނތްކަމަްށ  ސްޑްފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭްނޑަރ

ނެތްއިރެއްގައި ރެކޯޑްކޮށްފައި ހުންނަ މުޢާމަލާތްތައް  އިވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ވުޖޫދުގަ 2010ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 

ތަޠްބީްޤ ( retrospective) ރަޖުޢީކޮށްވާއިދުގައި ބުާނ މިްނގަނޑަށް ރެކޯޑް ކުރަންނުޖެހޭނެަކމާއި، ޤާނޫުނތައް ގަޓީ .ޕީ.ބީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  32   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ޓެކްްސ ންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުން އެނގެންއޮންނަހިނުދ، އަސާސީނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް ޤާނޫނު

ރސް ހޮޓެލަށް އެއްވެސް އަދަބެްއ ލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން ޓްރޭޑަޤާނޫނުތައް ވުޖޫަދށް ނާްނނަނިސް މާ

   ލިބިގެންނުާވނެ ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 ( މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކޮށް ވަކި ގޮތެއ2016ްއިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ) .13

( މައްސަލައިަގއި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުެގ ރިޕޯޓުގެ ރަޢުޔުގައި ފުރަތަަމ 2016ނިންމައިފައިވެއެވެ. ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ )

 18ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށި ތާރީޚަކީ …ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "

ސޭލް އެންޑް "ޮއތް ހިނުދ، ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްާއއި މާލޭ ހޮޓެްލ އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު، ކަން އެނެގން  2011ޖުލައި 

ގައި ކަމަށްވާތީ، އެ މުޢާމަާލތާމެދު  2010ބަރު މްސެޕްޓެ 30ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، " މާލެ ހޮޓެލް –ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ށް ޤާނޫނު އެޕްލައިކުރުންތޯ ބަލާއިރު،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މީރާއިން ކަނޑައެޅުމަކީ ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮ

އިން  2011ޖުލައި  18ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކޮށްފައިވަނީ ، މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބެލުުމން

ފާރީގެ ފައިާދއިން ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އާ ދެެމދު ހިނގި މުއްަދތަށްކަމަށްވެފަިއ، އެ މުއްދަތަކީ ވިޔަ 2012ބަރު މްޑިސެ 31

ގައި ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްއާއި  2010ބަރު މްސެޕްޓެ 30ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށިަފހުން ހިނގި މުއްދަތެއްކަން އެނގޭކަމާިއ، 

 ކަމެއް މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު ހިނގި މުޢާމަލާތުގެ ޓެކްްސ އިމްޕްލިކޭޝަނަކީ އެހިނދުން ެއހިނދަށް ނިމިފައިވާ

ނޫންކަމާއި، އޭގެ ސަބަުބން އުަފންވެފައިވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްައކީ، ޓެކްސް ނެގުމުގެ ފަހުން ިހނގާ އަހަރުތަކުގެ އަހަރީ 

ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނެމުންދާ އެްއޗެއްކަމުން، ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮްތ 

ކީ، ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމާއި، ޓެކްސް ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރުމުދަލުން ކެޕިޓަލް ކަނޑައެޅުމަ

)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް  R-35/2011އެލަވަންސް ދިނުމަށްޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާނެ ގޮތް، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ކުރިން ގަނެފައިވާ މުދަލެްއ އަގުކޮށް، ޓެކްސް ނެޭގ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮުތމުންަވަނ މާއްދާ 46ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ 

." އަހަރުތަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަްނސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް އެޕްލައިކުރުން ނޫންކަން އެނގޭކަން

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެޭހ  96/10ނޫނު ނަްނބަރު ޤާއަދި ހަމަ މި ަރޢުޔުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި " .މިފަދައިންނެވެ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކޮންމެ ުކންފުންޏަކުންެވސް ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ  66ޤާނޫނު( ގެ 

ދި އެ ހިސާބުތަްއ ހަދައި އަހަރީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ެބލެންސް ޝީޓާއި އަހަރީ ރިޕޯެޓއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އަ 

ވަނަ މާއްދާގެ  14 ބަލަހައްޓަންާވނީ ބައިަނލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައިެގންަކމަށް ކުންފުންޏާބެހޭ ޢާއްމު ގަާވއިދުގެ

 )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-35/2011ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ގަވާއިދު ނަްނބަރު ( ށ)

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ވަނަ މާއްދާގައި، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިސާބުތަްއ  4

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4މި ގަވާއިދުގެ "ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ  8ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގަވާއިދުގެ 

އެސް ނުވަތަ އެމް.އައި.އާރު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ .އާރު.އެފް.ްއޔާރުކުރަންވާނީ އައިތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ހިސާބުތައް ތަ

" ބޭނުންކޮށްގެން" އެކްރޫއަލް ބޭސިސް"ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް، ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

( ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 2011/5މުން، ާޤނޫނު ނަްނބަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ެއހެންކަ

ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ެއންމެހާ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެޭހީނ 

ލްައޤްވާީމ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުުކރުމުގެ މިންގަނޑެއްކަން އެސް ނުވަތަ މީރާއިން ޤަބޫލްކުރާ ބައިނަ.އާރު.އެފް.އައި

 ....." މިފަދައިން ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ.އެނގޭކަން

 30މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި  އި،ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގަ .14

މާތު އުފެދިފައިާވ ޚުޞޫއާ ގުޅިެގން  "މާލެ ހޮޓެލް –ސޭލް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް " ވާގައި ވެފައި  2010ބަރު ންސެޕްޓެ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ފަހުން ިހނގާ އަހަރުތަުކގެ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގަިއ ޓެކްސް އަހަރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެޕިޓަލް އެލަވަންސްއަކީ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތަކުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ،  ހިމެނެމުންދާ އެއްޗެއްކަމުން، ޓެކްސް ނެގޭ އަހަރެއްގެ 

ޓެކްސް ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހުރި ހަރުމުދަލުން ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް  ،ޓަކައި ކުރަންޖެޭހނެކަމެއް ކަމާއިޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  46ގެ  ނެގުމުގެ ގަވާއިދުދިނުމަށްޓަކައި އެ މުދާ އަގުކުރާނެ ގޮތް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް

ކުރިން ގަނެފައިވާ ުމދަލެއް އަގުކޮށް، ޓެކްސް ނެޭގ އަހަރުތަކަށް ކެޕިޓަލް އެލަވަްނސް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނު ، މުންއޮތު

މެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ފަިއވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުއިނިންމަމަށް ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް އެޕްލައިކުރުން ނޫންކަ

އަދި އެ ނިްނމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަަކކީވެސް މި މައްސަލައަށް . ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

ބުތައް ، ހިނގަމުންދާ މައްަސލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާކުރެވޭނެ ކަްނތައްތަކެއްަކމުގައިވާތީތަޠްބީޤް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ  8ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އިންޓަރނެޝަނަލް ފަިއޭނންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްސް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް(ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

މަލާތް ރެކޯޑު ކުރަން މީރާއިން އެންގި އެންގުމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޢާއުފެދިަފއިވާ މުމާތު ޞޫޚުމިންގަނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްކަމަްށ  46ގަނެފައިވާ އެސެޓްތައް އަގުކުރަްނޖެހެނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 59ސީގެ ބުނެ މީރާއިން ނިންމި ިނންމުަމކީ، ޤާނޫނުއަސާ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާުފ  21އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވ. ފަރީދާ ޢުމަރުނިންމައިފައިވާ 

 ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެެވން ނެތްަކމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

އެސެޓް ގަތުމުގެ  ނީފުކުރާ ފަރާތާއި މާލެ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއެޓްސް އާ ދެމެދު ކޮށްފައިވައިސްތިއުނާ :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .15

 ކުރަންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް ކަމާއި، އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑް މަލާތެއްޢާވިޔަފާރިއެއް ގަތުމުގެ މު ނޫންކަމާއި، މުޢާމަލާތެއް

(Business combinations) ްމީރާއިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ މުޢާމަލާތް ރެކޯޑްކުރަންޖެހޭ  ގެ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ކަމަށ

ގައިވާ ފަދައިންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ  16ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޓަރނެޝަަނލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑާޑްސް )އައި.އޭ.އެސް( 

ލައި ކުރެވޭނީ ގަންނަ ފަރާތުން އެކެްއ ގައި "ބިޒްނަސް ކޮމްބިނޭޝަން" އެޕް 3އައި،އެްފ.އާރް.އެސް ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރސް ހޮޓެލުން ގަނެފައިވަނީ ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ޙާލަތްތަުކގައިކަން ސާފުވާކަމާއި، ޓްރޭޑަ

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މާލެ ހޮޓެލް އެސޯސިއެޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވިޔަފާރި ޫނންކަމާއި، އަދި މާލެ ޮހޓެލް އެސޯސިއެްޓސް ޕް

ޙިއްސާ ގަނެގެން ކޮންޓްރޯލިން އިންޓްރެސްޓް ނޫންކަމާއި، ގަނެފައިވަނީ ވަކިވަކިން ގަނެިވއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

" ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް"  16ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އައި.އޭ.އެސް 

ން އެސެޓްތަްއ ކެޕިޓަލަިއޒް ކޮށްފައިވަނީ އެތަކެިތ ގަތް ައގުގައި ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ދެކޭ ޮގތުގައި ގެ ދަށު

ގެ ފޮތްތަކުގައި އެތަެކތީެގ "ރިޓްން ޑައުން ވެލިއު" ވާފަދައިން މާލެ ހޮޓެލް އެސޯިސއެޓްސްޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި .ޕީ.މީރާގެ ބީ

(written down valueްއިނ )ަމަށް  ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް ކެނޑުމަށް ބެލުމަކީ އައި.އޭ.އެސް އާ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއްކ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

( މައްސަލައިގައި ފައިސަލާކޮށް ވަކި ގޮތެއް 2016އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން ޓްރޭޑަރސް ވ. މީރާ ) .16

( މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ރަޢުޔުގެ ދެވަނަ ކަމެއްގެ 2016ސް ވ. މީރާ )ނިންމައިފައިވެއެވެ. ޓްރޭޑަރ

ެގ  ޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރޭގައި "....އެހެންކަމުން، ވި

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން

އެސް ނުވަތަ މީރާއިން ޤަބޫލްކުރާ ބައިނަލްައޤްވާީމ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިސާބުުކރުމުގެ މިންގަނޑެއްކަން .އާރު.އެފް.އައި

ރެކޯޑްކުރަންވާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިްނގ  އެނގޭކަމާއި، އެގޮތުން މުދަލެއް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުޢާމަލާތް

ގެ މިންގަނޑަށް ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ވިޔަފާރިއެއް ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ  16( އެސް.އޭ.އައި)ސްޓެންޑަރޑްސް 

އާ  3( ސްއެ.އާރު.އެފް.އައި)މުޢާމަލާތް ބަލަހައްަޓންވާނީ އިްނޓަނޭޝަނަލް ފައިޭނންޝިއަލް ިރޕޯޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  35   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަން ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮްށފައިވާކަން.

ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް "ޓްރޭަޑރސް ހޮޓެލް އިން ެވފައިވާ ރަޢުޔުގައި ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "

އެއްބަސްވުމާ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ވިއްކާ ފަރާތުން ވިޔަފާރި  ގެ" މާލެ ހޮޓެލްސް –ޓް އެގްރިމަން

ވިއްކުމުގެ ކުރިން ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކާއި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ 

 ،މާއި، ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްއިން ބިމާއި ޢިމާރާތާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއިއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވު

ޔަފާރި ލައިސެންސާއި، ވި ،ޓައިޓަލްއާ އިންޓަރެސްޓްއާއި، ަހރުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި، މާލެ ހޮެޓލްގެ ފޮތްތަކާ ރެކޯޑްސްތަކާއި

ސެޕްޓެމްބަރު  30ން ސޭލްސް އެންޑް ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ސްޓޮކް ވެސް ގަނެފައިވާ ހިނދު، ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް އި

" ގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެިވއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރިެއއް ގަތުމަށް ކޮްށފައިވާ މުޢާމަާލތެއް ކަން އެނގޭކަން. 2010

 ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،" ބިޒްނަސް" 3 އެސް.އާރު.އެފް.އައިަހތަރުވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި " ،މިފަދައިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން

"އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތަށް ނުަވތަ ވެރިފަރާތަށް ފައިދާއެއް، ނުަވތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމެއް، ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ގޮތަކަށް 

ތްތަކެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ލިއްބައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ހިންުގމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ގުޅިފައިވާ ޙަރަކާ

ގަިއ  )ބިޒްނަސް ކޮންބިނޭަޝންސް( 3އެސް .އާރު.އެފް.މި މުޢާމަލާތަީކ އައި .....މިފަދައިންކަމާއި، .....އެސެޓުތަކެއް"

ފުރިހަމަވާ މުޢާމަލާތެއް ކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ  (Input, Process, Output)ޝަރުތު  3ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ 

 ، ކުންފުނީގެ ބެލެނިވެރި ގުރޫޕްގެ އަމިއްލަ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކެއް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްކަމުންފަރާތަކީ އެފަރާތް ހިމެނޭ

އެ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައުޓްޕުޓެއް ނެރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވާނަމަ، ޕްރޮސެސް ގަނެފައިނުވިނަމަވެސް، 

" ގެ މިންގަނޑުން ބިޒްނަސް ޮކންބިޭނޝަނެއްގެ ގޮތުގައިކަން 3އެސް .އާރު.އެފް.މި މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންެޖޭހނީ އައި

".....އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އެ ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާ ދެމުން  ފަސްވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 the value apportioned do not…“"އެޕޯޝަންމަންޓް އޮފް ވެލިއު" ގައި  ރިޕޯޓުގެ ވެލުއޭޝަން ، ގޮސްފައިވާ

represent the value of the components”  ިއޭ އޮތުމުން، އެ އެސެޓްތަކުގެ އަގުެގ ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓުގައ

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެ އެސެޓްަތކުގެ އަސްލު އަގު ނޫންކަމާއި ަނމަވެސް އެއީ، ގަނެފައިވާ ވިޔަފާރި އަގުކުރުމުން އައި ޖުމުަލ 

ތަކަށް ބަހާލުމުން އަްނނަ އަދަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އަދި ވެލުއޭޝަންގައިވާ އަގުކުރުމަކީ، " އެސެޓް ކްލާސް" އަދަދު ވަކި

ވިޔަފާރީގެ އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ެވލުއޭޝަނެއް ކަމުން، މި މުޢާމަާލތުގައި އިސްތިއުނާފު ކުާރ 

 ވަކިވަކި އެސެޓްތަކެއްގެ އަގު ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެ ޖާގައެއް ނެތުމުންނާއި، މި މުޢާމަލާތުގައި ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ އަގަކީ

ރެކޯޑުތަކާއި ފޮތްތަކާއެކު ގަނެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމުން، އެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަގުކުރެވޭ މުދާ އިސްތިއުނާފު 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-B/2020/001މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

37 ގެ  36   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގަހަގ. މާ ވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

 އަގުތަކުގައިކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ގުޑްވިލް ކުރާފަރާތަށް ނަޤުލުވެފައިވަނީ އެ ފޮތްތަކުގައިވާ

(acquired goodwillިކަމުގައި ބަލައި، އައ ).ްކުރަން ގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްގެ ދަށުން ގުޑްވިލް ވަކި 3އެސް .އާރް.އެފ

 ވާނެކަން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. 

ސޭލް އެންޑް " ގައި ވެފައިވާ 2010ބަރު ންސެޕްޓެ 30މާލޭ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ދެމެދު، ތާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ .17

އާ ގުޅިގެން ަގނެފައިވަީނ ވިޔަފާރީގެ އެސެޓްތަކެއްކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  "މާލެ ހޮޓެލް –ޕާރޗޭސް އެގްރީމެންޓް 

 ކީ ، އަދި އެ މުޢާމަލާތަކަމާއި  ގައިވާ ފަދައިން 16އި.އޭ.އެސް މަލާތް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ އަޢާހިސާބުތަކުގައި އެ މު

ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިީވނަމަވެސް،  3އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

ސޭލްސް އެންޑް  އާ ހޮޓެލް އެސޯސިއޭޓްސް މާލެ އިއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގަ

ގައި ކޮށްފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަާލތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ގަތުމަށް  2010ބަރު ންސެޕްޓެ 30ޕާރޗޭސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން 

ގައި  ނޭަޝންސް()ބިޒްނަސް ކޮންބި 3އެސް .އާރް.އެފް.މުޢާމަލާތަކީ އައި މާއި އެކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކަން ެއނގޭކަ

 އެ  ފުރިހަމަާވ މުޢާމަލާތެއް ކަމާއި، (Input, Process, Output)ޝަރުތު  )ތިނެއް( 3ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ 

ކަމަށް ނިންިމ ގެ މިންގަނޑުން ބިޒްނަސް ކޮންބިޭނޝަެނއްގެ ގޮތުގައި 3އެސް .އާރް.އެފް.މުޢާމަލާތް ހިސާބުކުރަންޖެހޭނީ ައއި

ދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުަމށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި . އަމެއްަކމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމު

، ހިނގަުމންދާ މައްސަލައިގައި އެ ކަމުގައިވާތީ ވޭނެ ކަްނތައްތަކެއްކުރެޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި ަމއްސަލައަށް ތަޠްީބޤް

އާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ  3އްޓަންެޖހޭނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް މުޢާމަލާތް ހިސާބުކޮށް ރެކޯޑްތައް ބަލަހަ

ފަރާތަށް އެންގި އެންގުމަކީ ވިަޔފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 

  ރައުޔު ގެ ދު އަޝްރަފްއަޙްމަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.އަހުރެން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް  ޒައިދާން ޙުސައިން ރައީސް ނާިއބުޓްރައިބިއުނަލްގެ  .18
 

 ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 މެވެ.ތާއީދުކޮށްފީ އަހުރެން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ޒައިދާން ޙުސައިން ރައީސް ނާިއބުޓްރައިބިއުނަލްގެ  .19
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