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 މުނުގޮތް މައްސަލަ ނި 
 

 TAT-CA-G/2020/008 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1017565 ޓިން: |   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   ނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ރަމަޟާން 11 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022 އެޕްރީލް 12 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

 )ރިޔާސަތު( އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ،ރައީސް :މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް 
 ފާޟިލް އިސްމާޢިލް ސާޖިދުއަލްމެންބަރު،  
 ލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް އަ ،މެންބަރު 

 
 ޝަން ރަޖިސްޓްރ  ކުންފުނި ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރި

 (C-75/2003 :ނަންބަރު
  

-P  ރުނަންބަ  ރަޖިސްޓްރ ޝަން) ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ލލޕ :ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް
0020/2015) 

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ފަރާތް:  ރައްދުވިއިސްތިއުނާފު

  

 1442މުޙައްރަމް  05 ތާރީޚް: އިސްތިއުނާފުކުރި
 2020އޮގަސްޓު  24 
  

 1442މުޙައްރަމް  05 :1އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 
 2020އޮގަސްޓު  24 
  
 

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބ ނުމަށް. 44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 ތު މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާ 

 AUDN-GGST/MDC/2016/04/1017565 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
 2016އޮކްޓޫބަރު  10 :)މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން( ފޮނުވި ތާރީޚް

 2016 ޖޫން 30އިން  2014 ލައިޖު 1 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:
 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-GST/SMC/2020/02/1017565 ހެޅިފައިވާނަމަ(:ދައްކަންޖެހ  ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަ
 CBD-CN/GST/2016/068 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

ޔުނައިޓެޑް )އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ނަވާވީސް  USD 1,429.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
 ޑޮލަރު( ސްޓ ޓްސް

 2020ޖަނަވަރީ  08 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - :)މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

 2020ފެބުރުވަރީ  19 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ޔުނައިޓެޑް )އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތ ކަ ނަވާވީސް  USD 1,429.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 ލަރު(ސްޓ ޓްސް ޑޮ

 2020ޖޫން  17 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:

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

220-OA/2020/28 

  
 2020އޮގަސްޓު  24 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

ޔުނައިޓެޑް )ހަތް ސަތ ކަ ފަސްދޮޅަސް ދ އް  USD 762.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
 ޑޮލަރު( ސްޓ ޓްސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
ދު )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނ  ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަ 

 ގޮތަށް(:
)ދުވިސައްތަ އަށާވީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓ ޓްސް ޑޮލަރު ފަސް  228.60

 ދޮޅަސް ސެންޓް(
މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44ޤާނޫނުގެ 
 OA/2020/28-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2020ޖޫން  17 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް  

 1)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެްނޓްރެކް މޯލްޑިވްސް އިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

 CBD-CN/GST/2016/068މީރާގެ ނަންބަރު  ،ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން 2016ޖޫން  30އިން  2014ޖުލައި 

 NOTA-TGST/SMC/2020/02/1017565" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް "

 ފައިވެއެވެ.އިގައި ފޮނުވަ 2020ޖަނަވަރީ  8ޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަން

ެގ  2016އިން ފެށިގެން ޫޖން  2014މީރާގެ އޮޑިޓުގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން، ޖުލައި 

ބުނެ ިއތުރަށް  ކަމަށްސާބުކޮށްފައިވަނީ ަރނގަޅަށް ނޫންނިޔަލަށްހުރި މުއްދަތުތަަކށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ހި

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  2020ރުވަރީ ފެބު 19 ަކނޑައަޅައިފައިވާތީ، މީރާގެ އެ ިނންމުން، ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ  ކަމަށް

 ށް ބަދަލުެގންނަންޖެހ  ަތނެއް ނެތްކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަމި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން،  މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  2020ޖޫން  17ން " އިއޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" OA/2020/28-220މީރާގެ ނަްނބަރު ނިންމައި، 

 ފައިވެއެވެ.އިފަރާތަށް އަންގަ

އޮގަސްޓު  24 ރާ ފަރާތްތިއުާނފުކުއިސްނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2020/28-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 މައްސަލައެވެ. TAT-CA-G/2020/008ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2020
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް އޮފް  NOTA-TGST/SMC/2020/02/1017565ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2020ޖަނަވަރީ  8 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

ޓެކްސް އޮޑިޓް  ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް " CBD-CN/GST/2016/068 ސެސްމަންޓް" އަދި ނަންބަރުޓެކްސް އެ

 .ފޮނުވައިފައިވެއެވެ ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ "ރިޕޯޓް

ޓެކުހުގެ ގޮތުގަިއ  މީރާގެ އޮޑިޓް އަދި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެވަނަކަމަކީ: .2

މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓްގައި ނިންމައިފައިވާ  ކުރުމުން،މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒު ،ރަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއާގުޅިގެންއިތު

ންޓް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން އިތުރަްށ ަބދަލު ގެްނނަންޖެހ ނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަ ނިންމުމަށް

 .2ފައިވެއެވެއިގައިފައިވާ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހ ނެ ފައިސާއެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމަދައްކަން އަން

އޮބްޖެކްޝަން " OA/2020/28-220 ގެ ފަރާތުން، މީރާގެ ނަންބަރުއެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވަނަކަމަކީ:ތިން  .3

ވަނަ މާއްދާެގ  44ގެ  3ސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކް 

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  2020އޮގަސްޓު  24ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  އިޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ދަށުން

 .ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ

ޖީ.އެސް.ޓީ ފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ނޯޓިސް އޮމީރާގެ  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށް އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  ޓީ.ޓީ.އެސްނަގަންޖެހ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން 

( 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ގެ ގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަދައްކަން މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްދާއާ  97ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ މާއްދާ އާއި  16ގެ ޤާޫނނު އެވަނަ ނަންބަރާއި، 

މަުތ ޞޫޚުއިތުރަށް ދައްކަންޖެހ  ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން  ދިނުމަށާއި،ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންޑޮލަރު( އަކީ  ސްޔުނައިޓެޑް ސްޓ ޓް ހަތް ސަތ ކަ ފަސްދޮޅަސް ދ އް) 762.00އުފެދިފައިވާ 

ދައްކަންޖެހ  އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މީރާގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަން އެންގި ައދަދުގެ ތެރައިން އެއްވެސް 

ދައްކައިފައިވާނަމަ އެއީ އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފައިސާ  ފުކުރާ ފަރާތުންއިސްތިއުނާއަދަދެއް 

އިތުަރްށ  އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި،ަރއްދުކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްއެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރައި 

                                                           
 އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"" OA/2020/28-220މީރާގެ ނަންބަރު  2
 ސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު()ޓެކް 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިފައިވާނަމަ، އެންމެހައި ޖޫރިމަނާެގ ދައްކަންޖެހ  ކަމަށް މީރާއިން ކަ

 އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.ރައްދުކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރައި 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ؛ޖުރާއީ ނުކުތާއަކީގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިމި މައްސަލައި .5

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

ތަށް ލިބިދީފައިވާިއރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޯޓުތަާކިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާ

 2021ޖުލައި  1ޓްރައިބިއުނަލްތަަކށް ހުށަހަޅާ ިއސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ުމއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ 

ވަަނ  77އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ގަވާއިދުގެ  ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި، 4ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް

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

ކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އިސްތިއުނާފު ،ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޚުޫޞމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް   OA/2020/28-220އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު

 ،މާފައިވާއިރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިން 2020ޖޫން  17

 އޮގަސްޓު 24އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  5އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންމުން

ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަުލން މީރާއަށް ޮފނުވާފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަްނާގ  2020

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ  ،އިން އެނގ ކަމަށާއި 6ލިޔުން"

ވަަނ  44ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފީ މުއްދަތުން ބ ރުން އިސްތިއުާނފު ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވާތީ، ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާ

 އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  4
  ނިންމުން ފައިވާމީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ކޮށްަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާ 5
 (2020 ސެޕްޓެންބަރު 9ޓީ )ސި 223/220/2020/054 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 6
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

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

 ތުން ފަރާ  ގެ ( ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން 

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

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު 

އުނާފުކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުަނލުަގއި އިސްތި އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވ ނެކަމަށް ބުނެ މީރާިއން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް  TAT-CA-G/2020/008ނަންބަރު 

 ؛ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ 

 744ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ލުން ބަލައިަގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް)ހ( މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

 )ތިީރސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ

ވަނަ  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8)ށ( ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

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

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްަދުތ  77 9ވާއިދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަ 

ފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާޫނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަިއފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77ގަވާއިދުގެ 

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

ޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަ 

 ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަދއްކައިފައިވެއެވެ.

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  7
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 8
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 9
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުަމްށ  ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

ޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ކް"އޮބްޖެ OA/2020/28-220މުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު އިއުތިރާޒުކުރު

 ގައެވެ. 2020ޖޫން  17 ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް އަންގާފައިވަނީ

އްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މަގެ ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްއެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް  .9

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  2020 އޮގަސްޓު 24ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

ދުވަސް ހިނގާފައިވެެއވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު  ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް() 69 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

ދުވަސް ( ފަންސަވީސް) 25( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ސާޅީސް ހަތަރެއް) 44އި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާ

 10ހިމަނައިގެންނެވެ.

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

ވަނަ  44ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އްކާއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދަ

"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން   ވަނީމާއްދާގައި

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ރުމަށް، އެ ިނންމުން ިނންމިތާ ނިންމި ިނންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުެޖހ ނަމަ، އެކަމެއް އިސްތިުޢނާފުކު 

ވަނަ މާއްދާގައި  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  11ދައިންނެވެ.ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަ

 ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ރީސް( ދުވަހުގެ )ތި 30ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަުހން ފެށިގެން ، ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަިތން

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ މައްސަލައެއް  55މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .11

، ޝަރުޢީ އުޫޞލުތަކާއި، ނުވަތަ ާޤނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ، ުނވަތަ އެޓްރައިބިއުނަލްއަްށ ނިންމާފައިވަނީ

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުްނ  30ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބ ުނންކޮށްެގންނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ 

މުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނުެގ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިޯކޓަށް ހުަށހެޅު

                                                           
( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 2020ޖުލައި  4" )3 –ތު ގުނުމާބެހ  ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަމި ޓްރައ10ި

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

ވަނަ  13ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ވަނަ އިސްލާހު 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  11
ވަނަ މާއްދާ( އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް  44ނަ މާއްދާ )މިހާރުގެ ވަ 37މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ 

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

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

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެްއ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މު 30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ  55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44

ތައް ހިމަނަންވާނެަކން ކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ުދވަސް)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންުދ ދުަވސްތަ 30ނުވެއެވެ. 

 ނުވަތަ ހިމަނައިގެްނނުވާނެކަން ެޓކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުްނ އެނގ ކަށް ނެތެވެ. 

ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގަިއ ާޤނޫނުގައި ުބނާ މުއްދަުތތަްއ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން .12

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ "މި  77ނާނ ގޮތް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިާދރީ ގަވާއިދުގެ ގު

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ 

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

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

ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާ 

ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ުދވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުާނ މުއްދަތެވެ. އެ މާއްދާެގ  35ގުނާނެގޮތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެެހން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ 

)ދުވަސް( ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު  30)ނ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެެވ." މިފަދައިންނެވެ.

 

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

 ކުރެވުމުން އައިގޮތް 

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

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

 12ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަށް  2012އެޕްރީލް  30ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަށްފަހު، 

 އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.

ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އެ މާއްދާގައި ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ީމރާގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ޤާނޫުނގެ  .15

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް 

 ،ދާގެ )ރ(ނަ މާއްވަ 24ރަން ފެށުމުްނ، އެ ާޤނޫނުގެ އަށް ޢަަމުލކު 2010 މާރިޗު 18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ޤާނޫުނ 

                                                           
 ގެ ގަވާއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު  12
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ 49ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  36ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(،  33

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

 29ގެ ިނންުމންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވ  ގޮަތްށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށައިފައިވަނީ ދަށުން މީރާ 13މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .16

އި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާ

ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ  2013 މ  30 .17

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

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

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

ސް، މީރާއިން ިނންާމ ނިންމުންތަްއ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅުމަށް އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންޮކށްަފއި ވީނަމަވެ

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

ރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިަމނައެވެ. މީގެ އިތު

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

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެްކސް އެ .18

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

 ގުޅ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓްރަިއބިއުނަލުްނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެގންގުޅ 

އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންުދ 

 ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.

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

 . އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދ  ހައްޤު އުފަންވުން(37މާއްދާ )

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  11   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުަތްއ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަ .19

އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މައްސަަލ ގުނުމުގައި އުސޫލެއް 

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

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

 ވާކަން އެނގ ކަށްނެތެވެ.ފަރާތުންނާއި އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާނޫނީ ގޮުތްނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައި

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

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

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

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

 ގުނުމެވެ.

)ތިރީސް(   30 ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު  ގައިވަނަ މާއްދާ  44ންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އެހެ .21

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

ތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަްށ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖ ގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރ ގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަުލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން 

 ން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.)ދިހައެއް( އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމު 10ވ ދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 

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

ލެއް ޓެކްސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހ ނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫ

އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ 

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

 އުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނާގނެކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަލައިަކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.ޓްރައިބި

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

ލް އެވެ. އެ ޤާނޫނުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ީމރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ަކނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނު ހިންގުމަްށޓަކައި، ެއ 

 ވެ. ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ހަމަ އެއާއެކު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި  .24

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

ރައިބިުއނަލްއިްނ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ އުޞޫލުތަކާއި ޓްަރއިބިއުނަލްއާބެހ  އެެހނިހެްނ ޓް ،ހިންގާގޮތާއި

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނަނށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާ  ،ކަންތައްތައް ހިމެނ  ގަވާއިދެއް 

ވަނަ  62ވަހުގެ ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުަނލްއިން ހަދަންވާނެއެވެ." މިފަދަިއން އެ ޤާނޫނުގެ )ތިނެްއ( ަމސްދު 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ޓްރައިބިުއނަްލގެ އިޚްތިޞާޞް ހިންގާ ކަންކަުމގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

 ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުަނލަށް ކަމެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރު، މީރާއިން ގަވާިއދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ިލބިދީފައިވާ ޤާޫނނީ އިމުެގ އިސްވެ  .25

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  77ތެރެއިންކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންާވ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލުުކރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ. ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އި 

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

ކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން

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

ފިޔަވަިއ  އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ،މުން ބަލަންޖެހ ނީބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގ ކަށްނެތެވެ. އެހެންކަ

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

 30 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .26

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

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

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

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

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

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުެރންނަށް ޤަޫބލު ކުރެވެއެވެ.

 ޞްކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް  ، ނުވަތަޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަށްވަނަ ކަމަކީ: .27

ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށާިއ  143ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަާހ ހިނދަކު، އެ ގަވާއިދަށް  ރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.ދިވެހި

އްކަމުގައި އަހުރެން ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޓެކުހުގެ ނިޒާމުަގއި ހިމެނ  އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެ

 ދެކެމެވެ.

 

 ގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން މަތީ މަރުޙަލާ 

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

 ކުރަމުންއަންނަ އާންމު ކަމެކެވެ. ނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައިޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަކީ ދަށުމަރުހަާލގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަުލަތކުން ޤާ

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

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

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާެގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަާކިއ  .29

ރިއްޔާގެ ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަތީ ަމރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަުށ  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވަީނ  77 14މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންާވނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުގެ 

މާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން "ކޯޓަކުން ނިން

ިއންޞާުފ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނނާއި، ޢަދުލުނިންމުމަކީ ވެރިކަން ިހންގާ ފަާރތުންނާއި، ރަނާންގާހާ ިހނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ 

ދައުަލތުގެ މުއަްއސަސާތަކުންނާއި، ދައުލަތުެގ  އްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިިބމީހުންނާއި،ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، ުމސްތަޤި

އެންެމާހ  ސިފައިންނާއި ފުލުުހންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެިތބި މީހުްނނާއި،

 މިފަދައިންނެވެ. ."ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5 15މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ   .30

ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯުޓތަކުްނ ނިންމުންތައް ިނންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  14
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  15

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  14   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

އަށް ރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ  (doctrine of stare decisis)ން އެނެގނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށްާވ ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމު

 ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުަނލުތަކުން ތަބާާވންޖެހ ކަމެވެ. 

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި  46 16ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެފް ވ. ޯއނަސް ޕްޠީދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢަބްދުްއލަ .31

މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ  ،"...ދުނިޔ ގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް

 ،ދު ިއތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއްއެކަމާމެ ،އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯުޓން ޢަމަލު ުކރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުަމކީ މުޠުލަޤަށް

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި  49އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުންނާއި ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި

މަކީ، މި މަފްހޫމްެގ "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަްށ ދަށު ކޯުޓތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮްނނަ އޮތު

އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންަނ  ،މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރ ސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުަތކުގައި

ކަމެއްނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮްނނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ަމތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުންތަަކށް ދަުށމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާިއ 

 އުނަލުތަުކން އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިްނމުންތަކާ ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.ޓްރައިބި

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

 (per incuriam) މަރުަހލާެގ ކޯޓުތަކުގެ ިނންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުުމން އެނގެއެވެ. މަތީ

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

ން ަބލާ މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންުމމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހު

 ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.

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

ރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމައިފައިވާ އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި

 ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަތބާވާންޖެހ ނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  

 

 ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން 

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

ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްަގއި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ިނންމުމުން ތަުޠބީޤުކުރުމުްނ 

 ަލންޖެހެއެވެ. ނިކުންނަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަށް ބަ 

                                                           
 (2021ފެބުރުވަރީ  15) ޤަޟިއްޔާ A/15-2019/SC ނަންބަރު ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް 16
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

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

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

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

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

 ގެނެކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖ ކުރެވ  ތަކަށް އެ ނިންމުން ތަތްބީޤުގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ  8 17ޤަޟިއްޔާގެ ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް. ވ ޕާޓީ ލިބަރަލް ސޯޝަލް ން ނިންމާފައިވާކޯޓު ސުޕްރީމް 

ސް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ "...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިޔަ 

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

ދިޔަ ކަމަކަށް ނުވަތަ ވ ތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ  ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއްަކން އެނގެއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވ ތުވެ

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

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

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

 ،ފަދައިން 18އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ  ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް. ވ ނަޞީރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޫސާ

ން އިސްިތސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެުނވީ ފަހުން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަަތ އ ގެ ބުަރ ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ބަހު 

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

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގަިއ  19ޤަޟިއްޔާގެ ުޢމަރު ފަރީދާ. ވ ކޮމިޝަން ޝަންސްއަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލެކް .37

ތަތްބީޤުކުރެވ ީނ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނާގ  ،"...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން

މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  ،އްޗަށްކަމާއިނުވަތަ ކުރެވ  މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މަ ،ވަޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށް

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

(retrospectiveިކޮށް ތަޠްީބުޤ ނުކުރެވުން ކަމާއ )، ެހުރިހައި ބާވަތެއްެގ  ، ޮގތުންމި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގ

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

                                                           
 (2008އޮކްޓޫބަރު  2ޤަޟިއްޔާ ) C/02-2008/SCނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  17
 (2020ޖޫން  22) A/41-2014/SCންބަރު ނަދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  18
 (2017މާރިޗު  22) ޤަޟިއްޔާ E/05-2017/SC ންބަރުދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ 19
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  16   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ރެވުމުން އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ، އެއާމެދު އަމަލު ކު 

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

 ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.

ންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން ޓެކްސް ގައި ހައިކޯޓުން ނި  2021ުޖލައި  1އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި،  .38

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިްނމުން ތަތްީބޤު ނުކުރެވ ެނ 

 ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

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

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

ނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަ

ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިިނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

އި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ތެރ ގައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެިވގެން ބާއްވާ، އަޑުއެހުމެއްގަ

 ފަދައިންނެވެ.ލިބިގެންވެއެވެ." މި

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަތރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން މީރާއިން ިނންމާ  .40

ލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކޮށް ުފރަތަމަ މަރުހަ

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

މުމާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހ ނަމަ، އެކަމެްއ ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

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

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

ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަްނ 

 އެނގެއެވެ. 

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

 ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާ ަމއްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުެބލ ނެކަމަށް ނިންމައިިފނަމަ، ޖުލައިގެ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

މާއްދާގެ )ނ( އިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ުފރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.  43ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫީނ ގޮތުން ތައުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނޯންނާނެއެވެ.މީރާގެ ނިންމުމަ

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

އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  އިުހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަ ނަމަ، އެޅާފައިވާހަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ

ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މާއްދާއަށް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިބިއުނަލް ކަމަށް ޓެކްސް ެނގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގެ އެޕީލް ޓްރަފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި، ުހށަހެޅ  ިއންސާފުގެ މީޒާނަކީ ޓެކްސް 

 އެނގ ތީއެެވ.ވަނަ މާއްދާއިން  44

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

 ލިބިއްޖެކަމަށް  އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް މުޖްތަމަޢުގެ ނުވަތަ ،އްގެ ޙައްޤަކަށް ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެ މީހެއްގެ  އެއްވެސް

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

ންކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު " އެފަދައިން ބަޔާ.ލިބިގެންވެއެވެ މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ފޯރައިފާނ 

 ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ  ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. 

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

ޤު ގެއްލ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮްށ އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައް އަމަލުކުރަމުން

ގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އަމަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އައިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުވާނެވެ. މި ހިނދު

  ިނންމައިފިނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނުެބލ ނެކަމަށް

މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިްނ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޮއންނަ .45

ނިހެން ނިންމުްނތަކާމެދު ން ހިންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެހެމީރާއި އަކީވަނަ މާއްދާ  44އެ ޤާނޫނުގެ 

މީރާެގ ، ހ ނަމަ ށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ިހތްހަމަނުޖެްނތަކަހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ، އެ ނިންމު

ސަލަތަކަކީ ޓެކްސް އެ ބާވަުތގެ މައް ،ގޮތަކަށް ބުާނނަމަ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދ  މާއްދާއެކެވެ. އެހެން

ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރުާވއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް 

ކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންާމ ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަ

 ނިންމުމަކީ މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  18   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

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

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

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

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

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

ދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅ  ޖޫރިމަނާއެއް  މާއްވަނަ 49ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

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

 49އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ." އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ރާއަށްޝަީރޢަތަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅައިގެން މީ ،ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

މަރުޙަލާއަކީ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ

އްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން މަރުޙަލާގައި، އެ މަ ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުެގ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ

ގޮތުގަިއ  ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ. ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ 

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

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 

ހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ، އަދި އެ ނިންމުމުގަިއ އެހެންކަމުން، އިއުތިރާޒުކުރާ މަރު .47

  ގޮުތން ގޮތެއް ނިންމަން ުހށަހަޅަން އޮްނނަ މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ިނންމުމަށް ތައުުނކޮށް މައުޟޫޢީ

ވަަނ  44ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 މައްސަލައާގުޅ  މައުޟޫޢީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުާރއަތުތަކާ ހިލާަފށް ހުަށހެޅ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ

ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން މީރާއިން ދައުވާ 

  އެނގެއެވެ. އުފުލުމުން، އެ މައްސަލައާގުޅ  މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅ  މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުދެއްކ ނެކަން

ޓުރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުން އ ގެ ފަހުން އިސްތިުއނާުފކުރެވ ނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް  .48

ޓެކުހާބެހ  ޤާނޫުނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ނުކޮށްފިނަމަ، 

 ން ބަލަންޖެހ ނީ މީރާގެ ނިންުމމަކީ ނިހާއީ ނިންމުމެއް ގޮތުގައެެވ.ދެ

އެނުބިރ  އިންސާފުނުލިބި ،ހުއަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުން އިންސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަ ތ ރަވަނަ ކަމަކީ: .49

ވަނަ  18ޤާނޫނުއަސާސީގެ މްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖު ދާނެ ކަމެކެވެ.އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާންޖެހިއްޖެނަމަ، މިއީ ނިޒާމުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  19   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

މި ބާބުގައި ބަޔާންވެެގންާވ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން  ،މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި

އާޔަތްކުރާއިރު، ވަނަ ާމއްދާއަށް ރި 18ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޙިމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ." މިފަދަިއންނެެވ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގައި ިއންސާފު ހޯދައި ދިނުމަީކ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ މަތިކުރެވިފައިވާ 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

އްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މަ 2021ޖުލައި  1 .50

މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތުްނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮުތން ޓްރަިއބިއުނަލުން ޮގތެއް ނިންަމންވާެނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

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

މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ުނބެލ ނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި އަހުރެންނަށް 

 ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުެގ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަެކއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ  .51

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއިބއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ދެވިފައިވާ މުއްދަތަްށ  ،މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ. އެެހންކަމުން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ނިންމުްނތަކާމެދު  ނިންމާ މީރާއިން  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހ  ޓެކްސް މަކީ:ވަނަ ކަ ދަ ސާ  .52

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް ޓެކްސް  ތައުނުކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ނިންމުމާ އެ  ފަރާތުން ރައްދުވާ އެ ނިންމުން  ،ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ

 "އިސްތިއުނާފުކުރުން"ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ މި .ލިބިދެއެވެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ

 ބުނާ މާއްދާގައި ވަނަ 56 ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މައްސަލަތަކަކީ ހުށަހަޅާ އެވެ. މިގޮތަށް

 . ބަލަންެޖހެެއވެ އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ

ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަަތކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ  ވަނަ މާއްދާ 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .53

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

ނގ  ޮގތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ ރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެވަނަ މާްއދާއަށް ވިސްނާއި 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

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

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއ ނިންމާފައިވަނީ ނުަވތަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ަދށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިުއަނލަކުން 
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ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިިބގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ 

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

ވެ. ޓެކުހާބެހ  މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން މަތީ މަރުހަލާެގ އިޚްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ." މިފަދައިންނެ

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

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ. 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެްސ،  .54

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

މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުާނފެއް ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

. މީރާއިން ބ ނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަްށކަން އެނގެއެވެ

ނިންމާ ނިންމުްނތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވ ނެފަދަ ނިންމުމެއް ޫނނެވެ. މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިާދރީ ނިންމުންތަކެކެވެ. އިދާރީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56ނިންމުންތައް ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

 

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

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

ންގގައި ކޯޓުތަކުންނާއި ރޫލި SC-RU/02/2015އާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  05/2015

ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންާމ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިުއނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްްސ 

ބަކީ ެއ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވ ނެކަމަކަށް އަހުރެންނަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސަބަ

އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅ ގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ 

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

 ނިންމާ މަްއސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ުކރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން

 ސިޓީއެކެވެ.

 

 ރައުޔު  މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .56
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 ގެ ރައުޔު އިސްމާޢީލް ސާޖިދު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .57

 

 ނިންމުން އިއްތިފާޤްވި 

އިން  ލިމިޓެޑްއެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، 

މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް  TAT-CA-G/2020/008ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަްނަބރު 

މައްސަަލ  ،ގައި ނަގަިއފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނުދގައި ބަލައިނުގަނެ  2021ޖުލައި  15އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން 

 )ތިނެއް( މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ނިންމައިފީމެވެ. 3ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ  މައުޟޫޢީގޮތުން
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ފާހަގަކުރެވުނު  ކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ދައް  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ސްތިއުނާފުކުރާ އި 
 ނުކުތާތައް 

ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  ބެހ ކާތަތާތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުނުކު އް(ދ ) 2ފަރާތުން މައިގަނޑު  ފުކުރިމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާ

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ވަނަ  15 ގެޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ންއަގު ޚިދުމަތުގެ މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މުަދލާއި :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .58

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ  މާއްދާއާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ  ކަންތައްތަކަކީ:

ޞޫމަތު އުފެދިފައިވަނީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚު އަންގާފައިވާ ޓީ ދެއްކުމަށްމީރާއިން ކުރި އޮޑިޓަށްފަހު އިތުރަށް ޖީ.އެސް.)ހ(  .59

އެޕްރީލް  ANT-S/15/023 (21( އަދި 2015 މާރިޗު 3) ANT-S/15/013އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު 

ފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއްގައި ( އިންވޮއިސްއާ ގުޅިގެންކަމާއި، މި ދެ އިންވޮއިސްއަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސ2015ް

މާ ގުޅިގެން އެ އުޅަނދުތަކުގެ ރުހުރި ހަތިޔާރުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް )]ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް[( އާ ހަވާލުކު

ދުމަތަކާ ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާްތތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ދީފައިވާ ޚި

ރާތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ އެ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ންވޮއިސްތަކެއްކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފައި

ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ބަލަހައްޓާ ިއނގިރ ސިވިލާތުގެ ުކންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ  ސެކިއޯ ލިމިޓެޑް އަށްކަމަށް

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަދި  20ޑީ.އެފް ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހަތިޔާރު ގެންދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު.އެމް.އެން)ށ(  .60

ގެ ދަށުން ދޫކުރެވ   21ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދު

ރަޖިސްޓްރ ޝަނެއްގެ ދަށުން ދެވ  ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީވެސް މި ގޮތުން  ޖެންޓްލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  ،ލޯކަލް ކޯޑިނ ޝަން އެޖެންޓުގެ ަރޖިސްޓަރީ އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށް

ގެ ރ ޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ  )ހައެއް އިންސައްތަ( 6ތަކުގެ އަގުން %އިވާ ޚިދުމަތްފަ)ނ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފޯރުކޮށްދީ .61

 ދައްކައިފައިވީނަމަވެސް، މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް 

މީރާއިން މި ، އި ކަމަށާއިގެ ރ ޓުގަ ންސައްތަ()ބާރަ އި 12ކަމަށާއި، އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނީ %

                                                           
 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  20
 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދު) R/2018-32ގަވާއިދު ނަންބަރު  21
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

( 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ޤާނޫނުގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެކަމުގައި ދައްކާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ 

ން ފޯރުވައިދީފައިވާ އެމް.އެްނ.ޑީ.އެފް އާ ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު، ވަނަ ނަންބަރުކަމަށާއި

 ހުއްޖަތްތަކަކީ،ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން ދަްއކައިފައިވާ މައިގަނޑު 

 ؛ އަދިޚިދުމަތުގެ ]އަލްޓިމެޓް ރެސިޕިއެންޓް[ އަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު -

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ތަފާތުކޮށްފައެްއ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާ ގުޅ  އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން -

 ؛ނެތް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  މިއީ ކަމަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ގެ )ރ( މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު .62

ގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން، އެ ފަަދ ދިވެހިރާއްޖެައށް އަންނަ ބ ރު" ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

މިފަދައިން ކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަްނބަަރށް ބަލާއިރު، ެއ މާއްދާގެ " އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދ  ޚިދުމަތް.

ނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ  ތަރަހައިގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަ

އެބަހީ، އެފަދަ އެޖެންޓުން ދ  އެޖެންސީ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ  ،އެޖެންސީ ޚިދުމަތް ކަން ސާފުކޮށް އެނގ ކަމާއި

.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނެކަމާއި، )ބާރަ އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި ޖީ.އެސް 12ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލެވި، އެ ޚިދުމަތުގެ އަގުން %

ވަަނ  15ގެ ވީމާ ޚިދުމަތެއް އެއީ ޓޫރިޒަމް ާދއިރާގެ މުދަލެއް ކަމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން ަކނޑައެޅުމުގެ ބ ނުމަށް ބަލަންޖެެހނީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާަތްށ 4މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނޫންކަމާއި، އެހެނެއް ކަމަކު، އެ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ފަރާތުން އެ  ކަނިއެ

ޚިދުމަތް ދިނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ އެބަހީ، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައިތޯ ބެުލމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު 

 ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފު

 22)ބ( ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުންގެ އެޖެންސީ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާނޫނު  .63

 23ބެހ  ގަވާއިދުއަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާްއޖ ގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ަބނދަރުކުރުމާ

އިން ]ޝިޕިންގ އެޖެންްޓ  ގެ ދަށުން ރެގިއުލ ޓްކުރެވ ، އަިދ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މޯްލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ލައިސަންސް[ ގެ ނަމުގައި ވަކި ލައިސަންސެއް ދޫކުރެވ  ޚިދުމަތެއްކަމާއި، މި ނުކުާތތައް ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާަތށް 

                                                           
 (ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާނޫނު) 2/99ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 22
 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު) R/2010-2ގަވާއިދު ނަންބަރު  23
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ރާއިރު، އިސްތިއުާނފުުކރާ ފަރާތަކީ ޝިޕިންގ އެޖެްނޓުކަމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ުކންފުންޏެއް ނަމަވެސް، މި ތަޠްބީޤްކު

މައްސަލައިގައި ހިމެނ  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި، އަދި ޝިޕިންގ 

ތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީފައެއްވެސް ނުވާކަމަްށ އެޖެންޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ުއޅަނދުތަކަށް އިސް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ގެ )ޅ( މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު .64

ތުގެ ތެރ ގައި ހިމެެނނީ ]ބ ރުގެ ޫޓރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަްއތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެްނޓުްނ[ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަ

ފޯރުވައިދ  ޚިދުމަތް ކަމަށް އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު ދެނެގަތުމަކީ 

، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ  ކަމެއް ކަމަށް ދެކ ކަމާއި

ނަ ނަންބަރުގައިވާ އިބާރާތަކީ ]ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަާކ ( ވ4ަ)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  15ގެ ޤާނޫނު

ނަންބަރުގައި އެ ބަޔާންކުރާ އެޖެންޓުންނަކީ ކޮބައިތޯކަމާިއ،  ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން[ ކަމަށްވާީތ، ދެން ޖަވާބު ދ ންޖެހ  ސުވާލަކީ މި 

 ،އެބަހީ، ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެެޖްނޓުންނަކީ ވެސް މި ަނންބަރުގައި އެ އިޝާރާތްކުރާ އެޖެންޓުންގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ބައެއްތޯަކން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

ރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަާވލުވާ ެއޖެންޓުން[ މިއީ މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ )ކ( ]ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދފަހަ .65

ކަމުން، ިމއީ މީރާއިން ދައުވާކޮށްފައިވާ ފަަދއިން އ ގެ މާނަ ސާފުކޮށް އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އިބާާރތެއް ނޫންކަމާއި، އެެހންގަޤާނޫނު

އިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ދެނެގަނެވެން އޮތް އިބާރާތެއް ނޫންކަމާއި، މި 

އާގުޅ  ބަހެއް އުޟޫޢުޤާނޫނުގެ ބ ރުން އެހީ ހޯދިާދނެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، މާނަުކރަންޖެހިފައިވާ މާއްދާއާގުޅ  ނުވަތަ މަ

 11ގެ  24މަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާނޫނު އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބ ނުންކުރެިވފައިވާ ތަނަކާއި ގޮތް ެބލިދާނެ ކަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީ، ]ބ ރުގެ ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުްނ[ މި 

މެ، އާންމުކޮށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ އިބާރާތާ ގުޅިގެން އެހެން ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންޖެހ ކަމާއި، ހަމަ އެހެން

އުސޫލު ނުވަތަ އެ ބަސް ބަލައިގަނެ އެއަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް އެއީ ވެސް ޤާނޫނުގެ ބ ރުން އެހީ ހޯދިދާނެ ވަސީލަތެއް 

ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، ާޤނޫނުގައި ބ ުނން 11ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަާޔންކުރުމުގެ 

 އިބާރާތް އާންމުކޮށް ބ ުނންކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ވެސް ބަލަންޖ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

                                                           
 (.ނޫނުޤާ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ) 2011/4ނަންބަރު  ޤާނޫނު 24
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އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  25)އ( ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ރެިގއުލ ޓްކުރެވެނީ ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާޫނނު .66

އިންކަމާއި،  26 ޓޫރިސްޓު އުަޅނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުއަންނަ ބ ރުގެ

އުޅަނދެއްގެ "ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި އެޖެންޓުންނަށް ނިސްަބތްކޮށް ބ ނުންޮކށްފައިވަނީ  24ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ  24މި އިބާރާްތކަމާއި، ޓޫރިޒަމާބެހ  ާޤނޫނުގެ  "ްނޓުކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެެގން ރާއްޖ ގައި ހުންނަ އެޖެ

އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި " ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2ހަދައިފައިވާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ 

ޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އު

ހަވާލުވާނެ އ ޖެންޓަކު ރާއްޖ ގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އ ޖެންޓްަކްނ 

ަހރުގެ އ ޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ކުރެވ ނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ާރއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ އުޅަނދުފަ 

 17އި، އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ށާމިފަދައިން ކަމަ" ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އުމާ ]އ ޖެްނޓް[ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަ، "ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ

ގުޅ ގޮތުން ރާއްޖ ގައި ކުރަންޖެހ  ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންަނ، ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

މިފަދައިންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާޖެއަށް ައންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުަފހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ " ފަރާތަކަށެވެ.

ކަްނ އެނގ ކަމާއި، މިގޮުތން އްންނަކީ ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއެޖެންޓު

ރަޖިސްޓަރީކުރެވ  އެޖެންޓުންނަށް ދޫކުރެވެނީ ]ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައިސަންސް[ ކަމާއި، އަދި މި އެޖެންޓުންގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  27މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދު

 ބުނެފައިވެއެވެ.

)ވ( ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދަކީ  .67

ގައި ތަސްދީގުކުރެވުނު  2011ސެޕްޓެންބަރު  2ހުން ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދަކަށްވާއިރު، އ ގެ ފަ 2010މެއި  26

ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބ ނުންކޮްށފައިވާ މ ރުމުން އިބާރާތް ބ ނުންކޮްށ، ކޮށްފަިއވާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ 

( ފޯރުވަިއދ  ހިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިޒަްމ އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެެޖންޓުން )ޝިޕިންގ އެޖެންުޓން

ދާއިރާގެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުންކަމާއި، އެބަހީ، އ ރުވެސް އަމަލުކުރެވެމުން އައި އުސޫލެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ވެސް 

 ބަލައިގަތުންކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
 (.ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ) 2/99 ނަންބަރު ޤާނޫނު 25
 (ގަވާއިދު ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ދުއްވައި ސަރަހައްދުގައި ރާއްޖ ގެ ފަހަރު އުޅަނދު ޓޫރިސްޓު ބ ރުގެ އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް) R/2010-2 ނަންބަރު ގަވާއިދު 26
 ވަނަ އިސްލާހާއެކު އޮތް ގޮތަށް. 10ވަނަ މާއްދާ؛  225 އާންމު ގަވާއިދު( ގެ )ކަސްޓަމްސްގެ R/2011-41 ނަންބަރު ގަވާއިދު 27

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  26   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަްނތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެެޖންޓުންނާ ުގޅ  އެހެނިހެން އުސޫލުތަްއ ޖެއަށް ައންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިއް)މ( ދިވެހިރާ .68

ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި ުއޅަނދުތަކުން ޓޫރިޒަމާބެހ  ާޤޫނނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ  ްގރީން ޓެކުހުގެ ބ ނުަމްށ 

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވ  ވަ 24ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އެ ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ވެސް ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ 

  28އެޖެންޓު )ޝިޕިންގ އެޖެންޓު/ލޯަކލް އެޖެންޓު( ގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަން ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދުން 

އި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް މުދަލާމުްނ، ވަކި ހައިސިއްޔަތަކުން ހިދުމަތް ފޯރުޮކށްދިން އެޖެންޓަަކށްވުން ކައެނގ ކަމާއި، އެހެން

ޤާޫނނު މާނަކުރުމުގައި އާންުމ  ،( ަވނަ ަނންަބރުން ލާޒިމުނުކުރާ ކަމަށާއ4ިވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ެގ ) 15ޤާނޫނުެގ  ނެގުމުގެ

މާނައަށް ބެލުމުެގ އުސޫލަށް ބަާލއިރު އެ މާއްދާގައި އެ އިޝާރާތްކުރަނީ ޝިޕިންގ އ ޖެްނޓުންަނށް އެކަނި ޫނން ކަމަްށ 

 އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުާތގައި ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތް ަކމަށް ދެކ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މީރާ

)ފ( މި މައްސަލައިގައި ދެން ކުރަންޖެހ  ސުވާލަކީ ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ ހިދުމަތް އެންޓްރެުކން ފޯރުވައިދިނީ ]ބ ރުެގ  .69

ންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓް[ އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯކަމާއި، އެންޓްރެކުްނ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ

ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ މި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނ  އުޅަނދުަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެ ހުރި އެޖެންޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ނދުތަކުގެ ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކީ އިސްތިއުނަފުކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި، ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމާއި، އަދި އެ އުޅަ

ހަމަ އެހެންމެ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓެއްގެ 

، އެހެންކަމުން، ލޯކަްލ ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޚިދުމަތެއް ވެސް ނޫންކަމާއި

 15ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައި (4)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ]އަލްޓިމެޓް ރެސިޕިއެންޓް[ އަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ކަމަށް ދ) .70

މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދ  އުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިމީރާއިން ބުނާ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު 

ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށްވާއިރު، އަދި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ފޮނުވައިފައިވަނީ ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ކަމަްށވާއިރު، ހިދުމަތް ލިބިަގތީ 

 އް ބަޔާންކޮްށފައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށް މީރާއިން ބަލާ ޤާނޫނީ އުސޫލެ

( ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާ ގުޅ  އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ތަފާތުކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ ނުކުތާއަށް ތ) .71

( ަވނަ ނަްނބަރުގެ ތަރަހައިަގިއ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެބަލާއިރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަުގން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. 14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(،  3)ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު( ގެ  R/2015-181ގަވާއިދު ނަންބަރު  28
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އެ މާއްދާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި އެ އުޅަނދެއްގެ ، ދުމަތެއް ނޫންކަމާއިޚި ރިސްޓް އުޅަނދަކާ ގުޅ  ހުރިހާހިމެނެނީ ޓޫ

އިސްތިއުނާފުކުރާ  މަށް، އެނގެން އޮްތ ކަރީހަ ނައްސުންޞަދުމަތް ކަން އެ ނަންބަރުގެ ޚިއެޖެންޓު އެ އުޅަނދަށް ފޯރުވައިދ  

 ބުނެފައިވެއެވެ.ފަރާތުން 

( ޚުޞޫމަތު އުފެިދފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކާ ގުޅުމެއް ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނަަމވެސް، މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ލ) .72

ބަރުގެ ތަރަހަިއގައި ހިމެނެނީ ]ޓޫރިސްްޓ ( ވަނަ ަނނ4ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 15ގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު 

އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަާވލުވާ އެޖެންޓުްނ، އެ ފަަދ އުޅަނދުފަހަރަށް ދ  ޚިދުމަތް[ ކަމަށް ވާތީ، ޝިޕިން އެޖެްނޓުެގ 

ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ  ޚިދުމަތާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ތަފާތު ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން މުިހންމުކަމަށާއި،

އެޖެންޓު ދ  ޚިދުމަތް ކަމަށްވާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނުދފަހަރުގައި ހުންނަ ހަތިޔާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ހަވާލުކުރުމާ 

ޖ ގެ ގުޅ  ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަަކށް ޚާއްޞަ ހިދުމަތެއް ނޫންކަމަާށއި، މިއީ ދިވެހިރާއް

ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖ ގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ވެސް ކުރަންޖެހ  

ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދޫކުރެވ  ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދެވ ، އ ގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއްކަމާއި، 

ޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި ދާއިރާއެއްގައި ރެގިއުލ ޓްކުރެވި އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިން އަދި ލޯކަލް ކޯ

ކަމަށާއި، މިއާ ޚިލާފަްށ، ޓޫިރސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓު )ޝިޕިންގ އެޖެންޓު( އަކީ  29ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިދުމަތްތަކެއް 

ޅިގެން ވަކި ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރުމަށް އެ ކަމަށް ވަކި ލައިސަންސެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރާ ގު

ށާއި، އަދި ޝިޕިންގ އެޖެންޓުކަމުގެ ލައިސަންސާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޝަން އެޖެންޓުކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީއަކީ ދޫކުރެވ  ބައެއްކަމަ

ވެފައިވާ އެއްޗެއް ވެސް ނޫންކަމާއި، އެހެންކަމުްނ، އަނެކައްޗާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް، ނުވަތަ އެކަތި އަނެކައްޗަށް ބަރޯސާ އެކަތި

ފަރާތުން ދ   އެޖެންޓުތަކުގެ ލައިސަންސް އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ގއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޝިޕިން

)ބާރަ  12 ވިޔަސް، %ވެސް ގޮތަކުން ގުޅ  ހިދުމަތަކަށްކޮންމެ  އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުން، އެއީ އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކާ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. ،އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ  ސަބަބެއް ނޫންަކމަށް

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެިޅ  97ޤާޫނނުއަސާސީގެ އްޖ ގެ ދިވެހިރާމީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ  :އަކީ ކުތާ ވަނަ ނު ދެ  .73

ތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ  މި ނުކު ނުކުތާއެވެ.

 ކަންތައްތަކަކީ:

                                                           
 ވަނަ މާްއދާ. 8ޔާރާެބހ  ަގވާިއދުގެ ދިވެިހރާްއޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަަހުރގެ ސަލާމަާތއި ަރއްކާތެރިަކމަށް ގެްނނަ ހަތި 29
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 މަޖިލީހުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވަީނ ރައްޔިތުންގެ 97ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ)ހ(   .74

ށް އެއްެވސް ޓެކުހެއް ނުނެގ ނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަތިން މެނުވީ ދައުލަތަޮގުތގެ ޤާނޫނެއްގައިވާ ފާސްކޮށްފައިވާ

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކުގެ  ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެނގުމުގެމުަދާލއި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ ބ ރުން އެއްވެސް މުއާމަލާތަކުން ީޖ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެނެއް ނުވާކަމަށާިއ، 

)ބާރަ އިންސައްތަ(  12ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް އޮތްތޯ ބަލާއިރު، % ގައި )ބާރަ އިންސައްތަ( 12މުއާމަލާތުން %

ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނ  ހިދުމަތުން ކަމާއި،  15 ގެގައި ނެގެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

)ހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި ކަން ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން  6ތަކުން ޖީ.އެްސ.ޓީ ދައްކަންޖެހެނީ %ހެން ހިދުަމތްއެހެނި

)ބާރަ އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި  12މި މުއާމަލާތްތަކުން %، ަވނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތަތީ  16 ގެޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

 ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންނުވާކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރު 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ށ( މީރާއިން މުދަލާ .75

ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ  ހާގުޅ  ހުރިމާނަކުރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާ

 މާއްދާގެ އިބާރާތުގައި ]ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ކަންތައްތަކާ އެ  ،)ބާރަ އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި ނަމަ 12ދައްކަންޖެހެނީ %

ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން[ ފޯރުވައިދ  ހިދުމަތްތައް މި އިބާރާތް ބ ނުންޮކށްފައި ނޯންނާނެ ކަން ާމނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ 

ގެ އެޖެންޓުްނނަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގ ކަމަށާއި، އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު 3ޤާނޫނުގެ 

ވެސް ދިވެހިރާއްޖ ގައި ވަކި ލައިސަންސެއް ދެވެމުން އައި ބައެއް ކަމަށްވެފައި، އިރުފާސްކުރެވުނު އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ރާތްކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އި އެޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކިން ިއޝާގަމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ  3އޮތަތީ އެއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް އެ މާއްދާ މާނަނުކުރެވ ނެ ކަން މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ން )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އިން އެނގ ކަމަށާއި، ވީމާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލޯކަލް ކޯޑިނ ޝަން އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތު

ގެ ރ ޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގައިފައިވަީނ  )ބާރަ އިންސައްތަ( 12ފޯރުވައިދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކަކަށް %

ވަނަ މާއްދާއާ ކަނޑައެޅިގެން  97ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

 އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތި

ދިވެހިރާއްޖ ގެ  ގެ ރ ޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ )ބާރަ އިންސައްތަ( 12)ނ( ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތުން % .76

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ދެކެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ]ބ ރުގެ ޓޫރިސްްޓ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

mailto:info@tat.gov.mv
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އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަހވާލުވާ އެޖެންޓުން[ އެއީ ވަކި ބާވަތެއްގެ އެޖެންޓުްނނެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ދުށުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  24އިާޝރާތްކުރަނީ ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާޫނނުެގ މައްޗަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްވީނަމަެވސް، އެ ނަންބަރުގައި އެ 

އައްޔަންކުރެވ  އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ]ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައިސަންސް[ ދޫކުރެވ  ފަރާތްތައް ކަން 

ސް، އެހެން ޔަ ވިނދުފަހަރާ ގުޅިގެންއި، އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަށާސާބިތުވާ ކަމަށް ދެކ ކަމަ

ގެ ރ ޓުގަިއ  )ހައެއް އިންސައްތަ( 6ވަނަ މާއްދާގެ % 16ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދ  ހިދުމަްތތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުެގ 

 ޓެކްސް ނެގ  ހިދުމަތްތަކެއް ކަްނ އެނގ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ ނަްނބަރު މީރާއިްނ  (4)ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15ޤާނޫނުގެ  ެގ އަގުްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެމަތުމުދަލާއި ހިދު)ރ(  .77

މާނަކޮށްފައިވަނީ އެ ނަންބަރުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް މާނައަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ނަްނބަރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް 

ކެއްޗާއި ކަމަށް މީރާއަށް ދ ހަވާ އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށްކަމަށާިއ، ނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގ ނެ ގޮތާއި ޓެކްސް ނެގ ނެ ހިދުމަތްތަކާއި ތަ

ވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމުވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހ ނެ ކަންކަްނ ނޫންމި

ހީވުމެއްގެ ކަމަށާއި، ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހ  ތަުކލީފެއް ަކމަށްވާއިރު ޤާނޫނުގައި ުބނާ އެްއޗަކާ މެދު ހީވާ

 .ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިްނމައިފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވދިެވިހރާއްޖ ގެ ކުރުްނ ލާޒިމްނުކުރެވ ނެ ކަމަށް މައްޗަށް ރައްޔިތުން އަމަލު

( ވަަނ 4ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 15މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  30މީރާ

ދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަހވާލުވާ އެޖެންޓުން[ ކަަމށް އިާޝރާތްކޮށްފައިވަނީ ޝިޕިން ނަންބަރުގައި ]ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނ

އެޖެންޓުންގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނ  ފަރާތްތައް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގައި 

 ދެކ ަކމާއި، އަދި މި ގޮތަށް ޤާނޫނު މާަނކޮށް، ހުސޫމަތު އުފެދިފައިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު ކަމެއް  97ޤާނޫނުއަސާސީގެ )ބާރަ އިްނސައްތަ( ގެ ރ ޓުގައި ޓެކްސް ނެގުމަކީ  12މުއާމަލާތުން %

  ކަމަށް ދެކ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

މީރާއިން ރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް އިސްތިއުނާފުކު 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

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

ދާރީވުމުެގ ގޮތުން މީރާއިްނ އަންނަނިިވ ނުކުތާތައް ުހށަހަޅައި އެ ނުުކާތތަކާ ބެހ ޮގތުން ޓެކްސް އެޕީލް ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

 ANT-S/15/023އަދި  ANT-S/15/013އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި އެންޓްރެކްގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .78

އިންވޮއިސްތަކަކީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ  ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްއަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކާ 

 ،ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، އެ އިންވޮއިސްތަކަކީ

އަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކާ ގުޅިގެން  Silver Cloudއަދި  Equiminityބ ރުގެ ދެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ކަމުގައިވާ 

ދޫކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަްނ އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ނަޒަރުުކރުމުން އެނގެން އޮްނނަކަމަށާއި، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

)ަހއެއް އިންސައްތަ( ގައިކަން ެވސް އެ އިންވޮއިސްތަކުން  %6ސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަަތށް ޖީ.އެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސ ފަރާތުްނ ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ނަމަެވސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ އެނގެން އޮންނަކަަމށާއި، 

ވުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ހިމެނ  ފަދަ ޚިދުމަތަކަށް 4ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ޤާނޫނުގެ ނެގުމުގެ 

 15 ގެފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

މީރާއިްނ  މަށް)ބާރަ އިްނސައްތަ( ގައިކަ %12( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިން، 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ބުނެފައިވެއެވެ.

( ަވނަ ަނންބަރަށް 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .79

 އިރު، އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ނަޒަރުކުރާ

 ")ހ( ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަިނވި ޚިދުމަތްތަކެވެ.

 ... 

ފަހަރަށް ދު( ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން، އެަފދަ އުޅަނ4)

 އި ދ  ޚިދުމަތް؛"ވިއްކާ މުދަލާ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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( ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 15 ގެމިފަދައިން ކަމަށާއި، އަދި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

 ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ

ަނނިވި ")ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަާގނީ، އަން

 މުއްދަތުތަކުގައި، އަންަނނިވި މިްނވަރަށެވެ.

 ... 

 )ބާރަ އިންަސއްތަ(."  %12އިްނ ފެށިގެން  2014ނޮވެންބަރު  1( 4)

މިފަދައިންކަމަށާއި، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުަޅނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާިއ 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ ހުއްަދ އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދުރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ އިންވޮއިސްތަކުން، އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ  ،އަދި

މިޮގތުން،  އެންގެން ޮއންނަ ކަމަށާއި،ތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ޙައިޞިއްޔަތުން ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަކަށް ޚިދުމަތް

އަކީ  Fire arms storage chargesއަދި  Fire arms embarkation chargesއިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ 

ގެ ދަށުްނ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަިތޔާރާބެހ  ގަވާއިދު ދިވެހިރާއްޖ އަށް އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާަމތާއި

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓަކަށް ދެވ ނެ ފަދަ ޚިދުމަތްަތކަކާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ޗާރޖްތަކެއް

ގައި ހުރި  Silver Cloudއަދި  Equiminityއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓް ދެ އުޅަނދު ކަުމގައިވާ 

ހަތިޔާރުތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ޙަވާލުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރިކަމާއި، އެ އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތްަތކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަ

 Silverއާއި  Equiminityއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބ ރުގެ ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައިވާ  :ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ  .80

Cloud ްދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން އެ ދެ އުޅަނދަށްކަން  އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ގައި ހުރި ހަތިޔާރުތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފ

ވަނަ  15 ގެއި، އެހެންކަމުްނ، މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުށާމައިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަ

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަުށން ބ ރުެގ ޓޫރިސްްޓ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަްއތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުްނ އެފަދަ 4މާއްދާގެ )ހ( ެގ )

 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދ  ޚިދުމަތަކީ

އަދި  Equiminityއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، އެެޖންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް ދެ އުޅަނދު ކަމުގައިވާ 

Silver Cloud ެވަނަ  15 ގެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ، މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓ

ކަމާއި، އެހެންކަމުން، މި މުޢާމަލާތުްނ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއ4ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )
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ވަނަ މާއްާދެގ  15 ގެގުމުގެ ޤާނޫނުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެްކސް ދައްކަންޖެހ ނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.)ބާރަ އިންސައްތަ( ގައި ކަމަށް މީރާއިން  %12( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 4)ށ( ގެ )

 ގެ ސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .81

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބ ނުަމށް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15

ޙައިޞިއްޔަތު ބެލުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ޞަރީޙަ ނައްޞަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ކަނޑައެޅިގެން 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަކި ޙައިޞިއްޔަތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން އެޖެންޓަކަށްވުން ާލޒިމްނުކުރާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ މާނަ ދެނެަގުތމުގެ ގޮތުން މާނަކުރުމުގެ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެ  ޤާނޫނުއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫުލ ތަޠްބީޤްކުުރން މުޙިއްމު  3ެގ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާޫނނު

އްދާެގ )ހ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި، ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި މިގޮތުްނ، އެ މާ ކަމަށާއި،

ބަޔާންކުރުމަށް ބ ނުންކޮްށފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދ ހަވާ ޢާންމު މާނަ، އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން 

އުސޫލަށް ރިާޢޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ،  އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، ޢާންމު މާނައަށް ެބލުމުގެ

( ވަަނ މާއްދާގެ މާނަ ސާފުކޮށް 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަަނ  3މުގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދެނެގަނެވެން އޮތް ިހނދެއްގައި، އެ މާއްދާއިން ދ ހަވާ ޢާންމު މާަނ، މާނަކުރު

 ބުނެފައިވެއެވެ.މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން، ދެމެހެއްުޓން މުޙިއްމު ކަމުގައި މީރާއިން 

ވަަނ  15 ގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނު ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .82

އެ ނަްނބަރުގެ އިާބރާތުން ދ ހަނުވާ މާނައެްއ ، ( ަވނަ ނަްނބަރުގެ މާނަ ހަނިވާ ފަދަިއން މާަނކޮށްފައިކަމާއ4ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ދ ކަމަށާއި، މިގޮތުން، އިދ ހަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ފާަހގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުން ދައްުކވަ

ޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންުޓްނނަކީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ަލއިސަންސް އޮންނާންޖެހ  ޓޫރިސްޓް އު

ފަރާތްތަކެއްކަމާއި، އަދި ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މި ހުސޫމާތާ ގުޅ  އުޅަނދުތަކަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް 

ނަމަވެސް، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ފާހަގަކުރާކަމުަގއިވީފޯރުވައިދީފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ންގ އެޖެންޓަކަށްވުްނ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓަކީ ޝިޕ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެޤާނޫނު

ދުމަތްތަކެއް ދިނުމުން ނޫނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ިޝޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކި ޚި ،ލާޒިމެއްނުކުރާކަމަށާއި، އަދި

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ތަރަަހއިގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ ެނ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 15 ގެއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނު 
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ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއްުނވާކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގު

ކަމާއި، ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ޢިބާރާުތން ދ ހަވާ މާނަ، އެ ދ ހަވާ މާނަައށްވުރެ ހަނިކޮށްފައ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެޤާނޫނު

ނުގެ ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫަލށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުޙިއްމުކަމާއި، މިގޮތުން، މާނަކުރުމުގެ ހަަމތަްއ ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަހެއް، ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، ުނވަތަ ޖުމްލައެއް ބ ނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތން، އ ގެން ވަކި މާނައެއް  3

 ދ ހަވާކަމަށްވާނަމަ، އެ ދ ހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އ ގައި ނުހިމެނ  ކަންތައްތަކެއް އ ގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް

، ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމަށާއި، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރުމަކީ

 ގެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު 3

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުހިމެނ  ކަންތައްތަކެއް އެ ނަންބަރުގައި ހިމެނުމަްށ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15

ކަމަށާއި، މިގޮުތން، ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައިަސންސް އޮތުމާއި، އެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްތަކެއް މަސައްކަތްކޮށްފައި

މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިނުން އެ ނަްނބަރުން ލާޒިމްުނކުރާއިރު، އެ ނަންބަރުގައި ބަާޔންނުކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތެރ ގައި ހިމެނުމަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގަިއ ފަދައިން، ޢިބާާރތަކުން ދ ހަވާ މާަނއިގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ  ކަންތައްަތކެއް އެ މާނައިގެ 

 ނުކުރާކަމަށް މީރާއިން ުބެނފައިވެއެވެ.ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ކަމުގައި ޤަބޫލު

ބަރުގައި ( ވަނަ ނަނ4ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ހަ  .83

ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނަ ސާފުކޮށް ދ ހަވާން 

ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ޢިބާރާތުގެ ނައްަޞށް ނަަޒރުކުރުމުން، އެ ޢިބާރާތުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި  11ގެ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރުމުގެ ޤާނޫނު  ދ ހަވާކަމަށާއި، ައދިމާނަ ސާފުކޮށް

ބަޔާންކުރާ ފަދައިން، އެ ޢިބާާރތް ޢާންމުކޮށް ބ ުނންކުރާ ގޮތާއި، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ ޢިާބރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ 

ގަނެވެން ނެތް ހިނެދއްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވ  ފަދަ ޢުޞޫލުތަކެއްކަން މީރާއިން ބެލުމަކީ ވަކި ޢިބާރާތެއްގެ މާނަ ދެނެ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުަމތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނުފާހަގަކުރާމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި  11ންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މާނަ ސާފުކޮށް ދެނެގަނެވެން އޮތް ހިނދެއްގައި، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާ

 ކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ.)ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މާއްާދ މާނަކުރާންޖެހ  ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާ

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި 4އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނު ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ތް ހަ .84

ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު، ޢާންމު މާނައެއް ދ ހަވާ ފަދައިން އެ ނަންބަރުގައި ބ ނުންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޢާންމު 

mailto:info@tat.gov.mv
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މަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ މާނަ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް ކަމުގައި މީރާއިން ދެކ މަށާއި، މިގޮތުން، މާނަކުރުމުގެ ހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމު ކަުމގައި މީރާއިން ދެކ މަށާއި، މިގޮުތން، މާނަކުރުމުގެ ހަަމތައް  3ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ؛ 3ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނަކުރުމުގައި ބ ުނންކުރާނީ، އަންނަނިވި ކަންަކން ހާސިލުކުރުމަށެވެ.. ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ ުއސޫލު ޤާނޫނު މ3ާ"

)ހ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި، ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބ ނުންކޮށްފައިާވ 

 މަށް އިސްކަްނދިނުން."ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނުަވތަ ުޖމްލައިން ދ ހެވާ ޢާންމު މާނަ، ެއގޮތުގައި ދެމެހެއްޓު

މިފަދައިންކަމާއި، އެހެންކަމުްނ، "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒަށް ާޢންުމ މާނައެއް ދެވިފައިވާ ހިނދެއްަގއި، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް  .85

މުގައި އެ ޢާންމު މާނަ ދެެމހެއްޓުން މުޙިއްމު ކަ، އިންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ 3ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވުރެ ހަނި މާނައެްއ އެ މީރާއިން ދެކ ކަމަށާއި، އަދި ާޢންމު މާނައެއް ދެވިފައިާވ ލަފްެޒއް، އެ ލަފްޒަކުްނ ދ ހަވާ މާަނއަށް

ބ ނުން ނެތިދާނެ ަފދަ  ލަފްޒަކަށް ދިނުމަކީ، އެ ަލފްޒަކުން ޢާންމު މާނައެއް ދ ހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ލަފްޒެއް ބަޔާންކުރުުމގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  3ގައި މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން، ާމނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ކަމެއް ކަމު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

 . ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ ުއސޫލު ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބ ުނންކުރާނީ، އަންނަނިވި ކަންަކން ހާސިލުކުރުމަށެވެ.3"

ނުވަތަ ިޢބާރާތެއް، ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބ ނުންޮކށްފައިާވ ގޮތުން، އ ގެން ވަކި މާނައެއް ދ ހަވާކަމަށްވާނަމަ،  )ނ( ބަހެްއ،

އެ ދ ހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އ ގައި ނުހިމެނ  ަކންތައްތަކެއް އ ގައި ހިމެނުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުމަކީ، 

 ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބެުލން."

ފަދައިންކަމާއި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދައިން، "އެޖެންޓުން" މި ލަްފޒުގެ މާނައަކީ ހަމައެކަނި މި .86

ވަނަ  15 ގެމުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުޝިޕިންގ އެޖެންޓުން ކަމަށް ާމނަކޮށްފި ހިނދެއްގައި، 

ރުގައި ހިމެނިގެންނުވާ ކަންަތއްތަކެއް އެ މާއްދާގެ ތެރ ގައި ހިމެނިގެންދިޔައީ ކަމުގައި ( ވަނަ ނަންބ4ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

( ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ބެލެވ ނެކަމާއި، އެހެންކަމުްނ،

" މި ލަފްޒު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުުމން، އެ ލަފްޒުން ދ ހަާވ ނަންބަރުގައި ޢާންމު މާނައެއް ދ ހަވާ ފަދައިން "އެޖެންޓުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފު  3މާނައަށްވުރެ އެ ލަފްޒުގެ މާނަ ހަނިކުރުމަކީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެވެ.އިވެބުނެފަކަމެއް ކަމުގައި މީރާއިން 

mailto:info@tat.gov.mv
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ރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ޝިޕިްނގ އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ  ޚިދުމަްތތަކަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްތިއުނާފުކު ވަނަ ނުކުތާއަކީ:އަށް  .87

 ނަމަވެސް،ބަޔާންކޮށްފައިވީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުޚިދުމަތެއް ކަމަށް 

( ވަަނ ނަންބަރުގައި "ޝިޕިންގ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެގުމުގެ ޤާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެ

ފަހަުރ އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބ ުނންކޮްށފައެއް ނުވާކަމަށާއި، މީގެ ިއތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

ގައި "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބ ނުްނކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ، އަދި ެއ ރާއްޖ ގެ ސަރައްޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި "އ ޖެންޓް" ާމނަކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވީ  17ގަވާއިދުގެ 

މުދަލާއި  ން" މި ަލފްޒު މާނަކުރާނީބ ނުމަށް "އެޖެންޓު ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުނަމަވެސް، 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް މީރާއިްނ ދެކ ކަަމށާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު

މު މާނައެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޢާން 15 ގެއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ދ ހަވާ ފަދައިން ކަމުގައިވުމުން، އެ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ވަކި ހުއްދައެއް އޮންނަ އެޖެންޓުްނ 

 ނޫންކަން އެ މާއްދާގެ ނައްޞުްނ އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުާރކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ ހަމައެކަނި ބ ރުގެ ޓޫރިސް ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ނުވަ  .88

ޫނންކަމަާށއި، އެ އުޅަނދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތިާޔރުތަކެއް ހުރި އުޅަނދެއް  ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން

ންޖެހ ކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުެގ ެޓއް ޢައްޔަންކުރަކަމުގައިވަނީ ނަމަ، އެ އުޅަނދަކުން ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެން

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުްނ، ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ަހތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދު

ވަނަ މާއްދާގައި "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް  7ގަވާއިދުގެ  އެ

ޑިނ ޓިންގ އައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ހަަމޖައްސާ ލޯކަލް ކޯ

އެޖެންޓަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނ ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ 

ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

އިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ  Silver Cloudއާއި  Equiminityފޯރުކޮށްދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ކަމުގައިވާ ޚިދުމަތް 

ކުރިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ފަދަ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންެޓއް ހަމަޖައްސަންޖެހ ކަމަށާއި، އެެހންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖެއަްށ 

ތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި އެކި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ލިބިފައިވާ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އެޖެންޓުން ތިބ ތީ،

އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަނިކުރެވ  ފަދަ ޖާގައެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒުގެ މާނަ އިސްތި

mailto:info@tat.gov.mv
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ކަމަށާއި، އަދި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ނެތް 

ވަނަ  15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުއިވާ ޚިދުމަތަކީ ޙައްޞިއްޔަތު އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ދީފަ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.4މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ ޚުޞޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ދިހަ  .89

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ިހމެނ  އުޅަނދުތަކުގެ ކަންތަްއތަާކ ޙަވާލުވެހުރި އެޖެންޓެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ފޯރުވައިދިން 

ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބ ރުެގ ޓޫރިސްްޓ ވީޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި 

އުޅަނދުތަކެއްގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެެޖންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް 

ސްތަކުން އެނގެްނ އިންވޮއި ANT-S/15/023 އަދި ANT-S/15/013 ފޯރުވައިދީފައިވާކަން އެންޓްރެކްެގ ނަންބަރު

ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި "މި 4 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އޮންނަކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން،

ބ ނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ މުދަލުގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނ  އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ." މިފަދައިން 

ވަނަ މާއްދާގައި "ޚިދުމަތް" ފުޅާ ގޮތެއްގައި  4 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުވާކަމަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައި

( ވަނަ ަނންބަރުެގ 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުމާނަކޮށްފައިވާއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  4 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤޫނނު މާނަ ބ ނުމަށް، "ޚިދުމަތް" މި ލަފްުޒގެ

ނުކުރެވ ނެކަމަށާއި، އަދި، ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރާ ޙަވާލުވެހުރި އެޖެންޓެއްގެ ހަނި ވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް

އް ދ  ޚިދުމަތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ހައިސިއްޔަތުން ދ  ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި ޝިޕިންގ އެޖެންޓެ

މުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަްތތަކަށް، 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، 

ހެްނ މާނައެއް ނުވަތަ ޚާއްސަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާނަ ނޫން އެ 4ޤާނޫނުގެ  ގެއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް މާނައެއް ދ ންޖެހ  ަލފްޒެއްކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއްނުާވކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، 

 މާަނ ވަަނ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ "ޚިދުމަތް" މި ލަފްޒުގެ (4ވަަނ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ ) 15 ގެ ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ކަމަށް މީރާއިން ަވަނ މާއްދާއަށް 4 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ދެނެގަތުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާންޖެހ ނީ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚިދުމަތަކީ، ޓޫރިސްްޓ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވަިއދިން ވަނަ ނުކުތާއަކީ:އެގާރަ  .90

އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަހވާލުވާ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން، ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންަނ ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަށް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރެއްގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުްނ 
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ނެ އެޖެންޓެއް ަކމުގައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝިޕިންގ އ ޖެންޓުންނެއް ނޫންކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހަރަކާތްތެރިވެވ 

މަނާ ހަތިޔާރު ހުރި އުޅަނދެއް ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، އެ އުޅަނދަކުން ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަމަޖައްސަންޖެހ ކަމާއި، 

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްއަދި، 

"އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒަކީ ޢާންމު މާނައެއް ދ ހަވާ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފްޒެއް ކަމުގައިވުމުން، ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ 

 ށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އެޖެންޓުން ވެސް އެ ލަފްޒުގެ މާނައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނ ނެ ކަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15 ގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ރަވަނަ ނުކުތާއަކީ:ބާ  .91

( ވަަނ ނަްނބަރުގެ ބ ުނމަށް ޝިޕިންގ އެޖެންޓުެގ ޚިދުމަތާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ިޓންގ އެެޖންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ަތފާތު 4ގެ )

ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން މުޙިއްމުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ ނަންަބރުގެ ބ ނުމަށް، އެޖެންޓުްނ 

ދ  އެކި ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުކޮށްފައެއްނުވާކަމަށާއި، "ޚިދުމަތް" އަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި 

ވަނަ މާއްދާގައި "މި  4 ގެވާ ބަހެއްކަމަށާއި، ިމގޮތުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުމާނަކޮށްފައި

ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަްށޓަކައި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނ  އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ." މިފަދައިން 

ނޫނުގެ ބ ނުމަްށޓަކައި"، މި ޢިބާރާތް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  "މި ޤާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް" ގެ މާނައަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  4 ގެއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ކުރެވ  މާނައެއްކަން އެނގެން އޮންކަމަށާއި،  މުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ހުރިހާ މާއްދާައކަށް ތަޠްީބޤް ގެނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާްއދާގައި "ޚިދުމަތް" ފުޅާ ގޮތެއްގައި މާނަކޮށްފައިވާއިރު، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް  4 ގެނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ބ ނުމަްށ، "ޚިދުމަތް" ގެ މާނަ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 4ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެނެގުމުގެ ޤާނޫނު

 15، އަދި، ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ މާނައަށްވުރެ ހަންޏެއް ނުުކރެވ ނެކަމަށާއި 4 ގެއަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު 

ގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް،  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އ4ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މާނަ ނޫން އެހެން ާމަނއެއް ނުވަތަ ޚާއްސަ މާނައެއް ދ ންޖެހ  ލަފްޒެއްކަމަށް އެ  4  ގެޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި  3، އެހެންކަމުން، މާނަކުރުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވާކަމަށާއި

ބަޔާންކުރާ ޢާންމު މާނައަށް ބެުލމުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، "ޚިދުމަތް"، މި ލަފްޒުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ 

ވަނަ މާއްދާއަްށ ރިާޢޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ ލަފްަޒށް ޢާންމު މާނަ ިދނުން މުޙިއްމު ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާކަމަށް  4ޤާނޫނުގެ 

 .މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ

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

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ، ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައިވާ  ރަވަނަ ނުކުތާއަކީ:ތ   .92

Equiminity  ިއަދSilver Cloud  ،ްވަނަ މާއްދާެގ  15 ގެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުއަށ

ިއވާ ފަދައިން، އެެޖންޓެއްގެ ޙަިއޞިއްޔަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިުދމަތްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން، ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފ4ަ)ހ( ގެ )

ވަނަ  15 ގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާެގ  15ޖީ.އެސް.ޓީ ާޤނޫނުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ޚިުދމަތްތަކެއްކަމަށާއި، މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކުގެ 

( ވަނަ ނަްނބަރުްނ ދ ހަވާ ސާފު މާނައަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ މާއްދާގެ މާނަ ހަނިކޮށްފައިވާ ފަރާތަީކ 4)ހ( ގެ )

ގައި، ޓެކްސް ނެގ ނެ 31ީމރާ .ފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖ ގެ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާންވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާިއ، މިފަދައިން، 

ހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ވެސް، ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފ4ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15 ގެޤާނޫނު

އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ  ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 

ުމދަލާއި )ބާރަ އިންސަްއތަ( ގައި ކަމަށް  %12އިން ފެށިެގން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ  2014ނޮވެްނބަރު  01ޚިދުމަތުން 

( ވަނަ ަނންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 4ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ) 15 ގެތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުޚިދުމަ

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ވާ މުޢާމަލާތަކީ ޓެކްސް ނެގ  ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް އެހެންކަމުން، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައި

ދާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މީރާގެ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ވަނަ މާއް 15 ގެނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންުމމެއް ކަމުގައި ބެލެވ ނެ އިޙްތިމާެލއް ނެތް ކަމުގައި މީރާއިްނ  97ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.
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 ރައުޔު  އަޣުލަބިއްޔަތުގެ 

 ގެ ރައުޔު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ އުނަލްގެ ރައީސް ޓްރައިބި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް  ކޮށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު 

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

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ( ގެ ފަރާތުންރައްދުވާ ފަރާތް 

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

)ދ އް( އުޅަނުދ  2ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބ ރުގެ ޓޫިރސްޓު  :ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .1

އަށް ފޯރުކޮށްީދފައިވާ ޚިދުމަތަށް އެ ފަރާުތން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި  Silver Cloudއާއި   Equiminityކަމުގައިވާ

-CBDއިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުން ނަަގްނޖެހ  ރ ޓަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަމަށް މީރާގެ ނަންބަރު ހިމަނާފަ

CN/GST/2016/068  ް19އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީރާގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުނ 

 ވެއެވެ. ގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައި 2020ރުވަރީ ފެބު

 ANT-V/15/022އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްަފއިވާ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާގޮތުގައި، އެ ފަރާތުގެ ަނންަބރު  .2

ޓެކްސް  ANT-S/15/023ޓެކްސް އިންވޮއިސްއާ އަދި ނަންބަރު  ANT-S/15/013ޓެކްސް އިންވޮއިސް އާއި ނަންބަރު 

އެއްހާސް ހަތަރުސަތ ކަ ) 1،429.00ގައި އިތުރަށް ދައްކަންެޖހ  ަކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންވޮއިސް އާ ގުޅިގެން ޓެކުހުގެ ގޮތު

ޔުނައިޓެޑް ސްޓ ޓްސް ޑޮލަރު(  ހަތްސަތ ކަ ފަސްދޮޅަސް ދ އް ) 762.00ގެ ތެރެއިން  ޔުނައިޓެޑް ސްޓ ޓްސް ޑޮލަރު( ނަވާވީސް

 އަކީ އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގެއެވެ. 

އޮބްޖެކްޝަްނ   OA/2020/28-220ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްަފއިވާ އިއުތިރާޒަށް ގޮތެއް ނިންަމއި މީރާގެ ނަންބަރުއިސް .3

 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާރަތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  2020ޖޫން  17ރިވިއު ރިޕޯޓް 

 15 ދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެމު، ނީ ހުްއޖަތަކީމީރާގެ ނިންމުން މައިގަނޑު ގޮެތއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ޤާނޫ  .4

( ވަނަ ނަންބަރަށްކަން އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މީރާއިން  ބުނެފައިވާ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ސައްތަ( ގައިކަން )ހަެއއް އިން 6ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަަތށް ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ %

އެފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން 

 ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ހިމެނ ފަދަ ޚިދުމަތަކަްށވުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވަނަ  15ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތުެގ ައގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 )ބާރަ އިންސައްތަ( ަގއެވެ.  12( ވަނަ ަންނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ، %4މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ނެފައިވާ ޮގތުގައި އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ،ދެވަނަ ކަމަކީ  .5

ގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކެއް މޯލްޑިވްސް  Silver Cloudއާއި   Equiminity)ދ އް( އުޅަނދު ކަމަށްވާ 2ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓު 

ލަހައްޓާ އިނގިރ ސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަ

އަދި އެ ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނަުއން މަނާތަކެތީގެ ާޤނޫުނ  32ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ  ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްއަށެވެ.

އިދުގެ ދަށުން ލޯކަްލ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމާތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާ

ވަނަ މާއްދާގެ  15ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމުގައެވެ. އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ތުްނ ަވނަ ަނންބަރުގެ ތަަރހައިގެ ތެރެއަށް ފެތ ނީ، އެ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަ 4)ހ( ގެ 

  33ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރަށް ދ  ޚިދުމަތްތަކުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހ  މައިގަނޑު ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަީކ  ،ތިންވަނަ ކަމަކީ  .6

ަނންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރ ގައި ހިެމނ   ( ވަނ4ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޚިދުމަތެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ފަހަރާ ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓުންނާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންޓްގެ ތަފާތު 

އަށް އަންނަ ބ ުރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކާ ދިވެހިރާއްޖެ ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .7

ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓުންނާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންޓުންގެ ތަާފުތ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުްނ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންަނ 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ވަ 2ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ބ ރުގެ ޓޫރިސްްޓ 

ރާއްޖ ގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ. ރާއްޖެ  ހަވާލުވާނެ އ ޖެންޓަކުއުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ 

ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދފަހަރުގެ އ ޖެންޓްކަްނ ކުރެވ ނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ަގވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ 

އަންނަ ބ ރުގެ އުޅަނުދފަހަރުެގ އ ޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއްަދ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދެއްވާފައިވާ 

 ފަރާތަކަށެވެ." މިފަދައިންނެވެ. 

                                                           
 .4.29. އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް އެދ  ނުކުތާތަކާ އ ގެ ތަފްސީލު 9އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  32
 9.4.13. އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް އެދ  ނުކުތާތަކާ އ ގެ ތަފްސީލު 9އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  33
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 7ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދިވެހި .8

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "

ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ  ޖ ގެ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއްއައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއް

އެޖެންޓަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނ ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  9މިފަދައިްނނެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ެޖންޓަކަްށ ވާންވާނެއެވެ." 

"މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަތީަކންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް ލޯަކލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންުޓންގެ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނ ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި

އޮފް އިމިގްރ ޝަން އެންޑް އެމިގްރ ޝަންއާ ވިލަރެސް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކާ ގުޅ  އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެ 

 އިްނެނވެ. އެ އިާދރާތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ....." މިފަދަ ،އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި

އިސްވެބަޔާންކުރި ދެ ގަވާއިދަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ  .9

ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯްލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި އ ޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ހ ނެކަން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާްއޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެ

ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާެބހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންޓުންެގ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު ގަވާއިދުގެ ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް މޯލްޑިވްސް 

 ވަނަ މާއްދާގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ އ ޖެންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.   225

ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި  .10

ރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޫޓރިސްޓު އުޅަނދުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ،ދަށުން

ސް.ޓީ ދެއްކުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖީ.އެ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  15މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ލާޒިމްވާނެއެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދ  ޚިދުމަތް ދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ފަސްވަނަ ކަމަކީ  .11

މުގައިވާތީ، އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

މިފަދައިން ދ  ޚިދުމަތަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދ  ވަކި ޚިދުމަތެކެވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ ނަްއޞަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އެ ޤާޫނނުގެ  16ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށްކަން އެނގެއެވެ.  16އް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވަންނާނީ އެ ޤާނޫުނގެ ޚިދުމަތްތަ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  42   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

ވަނަ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެްއ  3މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ހަވަނަ ކަމަކީ  .12

އް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބ ުނންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުަވތަ ޢިބާާރތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދ ހެާވ ފާސްކުރުމުގައި، ވަކިކަމެ

ޢާންމު މާނަ، އެގޮތުގައި ދެމެެހއްޓުމަށް އިސްކަންދިނުން" މިަފދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަ އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ވަަނ  4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  15 ޚިދުމަތުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮްށފައިވާ މުދަލާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "...  24މި އިބާރާތާއި ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާނޫނުގެ  "ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓް"ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އްޖ ގައި ހުންނަ އ ޖެންޓް..." ޙަވާލުވެގެން ރާފީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ، އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ 

 އޮންނަ އޮތުމުން މި ޢިބާރާތުގެ ާއންމު މާނަ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުަމށް އިސްކަންދ ންޖެހ ނެއެވެ. 

ރު، ރާއްޖެއަންނަ އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް "ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓް" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނައި ،އެގޮތުން .13

ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހ  ޒިންމާ ތަކުގެ ތެރ ގައި އުޅަނދު 

ސް ފަހަރާ ގުޅ  ވަކި ޚާއްޞަ ކަންކަމެއް ކުރަންޖެހ ނެކަމާއި އ ގެ ތެރ ގައި އުޅަނދު ފަހަރުން ދައްކަންޖެހ  ފީ ދެއްކުމާއި އަދިވެ

މިނޫން ލޮޖިސްޓިކް އެެހނިހެން ަކންކަން ކުރަންޖެހ ނެކަަމށް އަހުެރންނަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ. ދިވެހިާރއްޖ ގެ ޓޫރިޒަމާބެހ  ާޤނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ބ ރުެގ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއް ރާއްޖެއައުމުން ކަމާބެހ  އިދާރާތަުކން ނަަގންޖެހ  ހުއްދަތައް ނެގުމާިއ  24

ކަންޖެހ  ފީ ދައްކާނީ އެ އުޅަނދަކާ ޙަވާލުވާ އ ޖެންޓުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި ދައް

ފިޔަވައި މިފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ ުހއްދަ ހޯދަންޖެހ  ކަމާެބހ  އެއް އިާދރާއަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްކަން އެނގެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބ ރުޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުތައް  221އިދުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާ

ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅ  ކަންކަން ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯކަލް 

ވަނަ  225ކަލް އ ޖެންޓުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ގަވާއިދުގެ އ ޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަން ޖެހެއެވެ. އަދި މި ލޯ

 މާއްދާގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިއްރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ   .14

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ އުޅަނދު ރާއްޖ ގައި ހ ދަކުރި ވަނަ މާއްދާ 5ގަވާއިދުގެ 

މުއްދަތައި އޮކިއުޕެންސީ އާބެހ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ކަމާބެހ  އިދާރަތަކަށް ުހށަހަަޅންޖެހެނީ އު އުޅަނދަާކ 

 ޙަވާލުވެފައިވާ އ ޖެންޓްކަން އެނެގއެވެ. 
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އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  34ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 11މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،މަކީ ހަތްވަނަ ކަ  .15

ވަނަ މާއްދާގެ  2އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ 

ޙަވާލުވާެނ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނެދއްގެ ކަންތަކާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ "... ބ 

 ...." މި އިބާރާތަށް ނަަޒރުކުރާއިރު އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދެމެހެއްޓުަމށްވެސް އިސްކަންދ ންޖެހ ނެއެވެ. އ ޖެންޓަކު

( 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި، މުދަލާއި  .16

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޙަވާލުވާ  24ވަނަ ނަންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެައށް ވަންނާނީ ޓޫރިޒަމާބެހ  ޤާޫނުނގެ 

ޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  އ ޖެންޓް" އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނުދފަހަރު ރާއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ "ޙަވާލުވާނެ އ ޖެންޓަކު" އެވެ. ިމނޫން ެއހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަުށްނ  2ގަވާއިދުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ  15 ާޤނޫނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ، އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޚިުދމަތް ދިންކަމުގައިވިޔަސް

 15 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް ނުވަންާނނެެއވެ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގ4ެ)ހ( ގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްީދފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާކަމަށްވާނަމަ، 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ  24ރިޒަމާބެހ  ޤާނޫނުގެ ޓޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙަވާލުވާ އެޖ ންޓެއްެގ  2ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ 

 ލާޒިމުކަމެކެވެ.  ގޮތުގައި އެފަރާތް ވުމަކީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދަކަށް ކަމާމެދު މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ  ،އަށްވަނަ ކަމަކީ  .17

ފަރާތުން ެދބަސްވުމެއް ނެތްނަަމވެސް، އެ ފަރާތުްނ ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނަ ބ ރުެގ ކަނޑުމަީތ 

ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 7ހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ަހތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދު ގެ އުޅަނދުފަ

އ ޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުންާނއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. 

ށަވަރު ވަނީ އެ ފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލުންނެވެ. އެ އަދި މިކަން އިތުރަށް ކަ

 އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުމަތީ ބ ރުގެ އަންނަ އިންވޮއިސް ތަކުގައިވާ "ފަޔަރ އާރމަސް" ފަދަ ހަތިޔާރުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކި ބަޔަކަށް ދެވ ނެ ޚިދުމަތަކަށް  ހަތިޔާރާބެހ  ގެންނަ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަލާމަތާއި

                                                           
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަނީ "މާނަކުރަންޖެހިފައިވާ މާއްދާއާގުޅ   11)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/04ޤާނޫނު ނަންބަރު   34

 ، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބ ނުންކުރެވިފައިވާ ތަނަކާއި ގޮތް"ނުވަތަ މައުޟޫއާގުޅ  ބަހެއް
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ވާތީއެވެ. އެގޮތުން، އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ މުދަލާއި ިޚދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުެގ 

 ވާ އ ޖެންޓް ކަމުގައި ބެލެވ ކަށް ނެތެވެ. ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަވާލ4ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ޤާނޫނުގެ 

އިންވޮއިސް އާ  ANT-S/15/023އަދި ނަންބަރު  ANT-S/15/013އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު  .18

އެނޫްނ  ރިޒަމް ދާއިރާ ފިޔަވައިޓޫވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  16ޓީ ހިސާބުކުރަްނޖެހ ނީ އެ ާޤނޫނުގެ .އެސް.ގުޅިގެން ޖީ

 ރ ޓުންނެވެ.ން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ގެ މުދަލާ ޚިދުމަތުކުދާއިރާތަ

 

  ރައުޔު ގެ އަޙްމަދު އަޝްރަފްޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.އަހުރެން  ރައުޔުށް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައީސްޓްރައިބިއުނަލްގެ  .19

 

 ރައުޔު ތަފާތުވި 

 

 ރައުޔު  މާޢީލް ސާޖިދުގެ އިސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

)ދ އް(  2ބިނާކުރެވިފައިވާ ހުއްޖަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެންޓްެރކްގެ ފަރާތުން  35މީރާގެ ނިންމުން ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .1

( 4)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުއުޅަނދަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ 

)ބާރަ  12ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޓޫރިސްޓު މުދަލާއި ޚިދުަމތްތަކެއް ކަމަށް ވާތީެވ، އެ ޚިުދމަތްތަކަށް %

ގެ ރ ޓުން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހ ނަ ކަމަށެވެ. ެއހެންނަމަވެސް އެންޓްރެކްގެ ފަާރތުން ޓެކްސް ނަގާފައިވަީނ  އިންސައްތަ(

 ޓުންކަމަށް ވުމެވެ. ގެ ރ  )ހައެއް އިންސައްތަ( 6%

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ޓުއަރ އެޖެންޓެއްގެ  .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުައރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުގެ ިއތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ގޮތުގައި 

ފެންސް އެންޑް ނ ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑި

 ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކެވެ.  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ

 އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށްމަތްތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން އެންޓްރެކް ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެފަރާުތން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދު .3

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  8ގެ  ގަވާއިދު ހަތިޔާރާބެހ  ގެްނނަ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަލާމަތާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަނޑުމަތީ ބ ރުގެ

                                                           
 ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން. CN/GST/2016/068-101765/NOTAމީރާގެ ނަންބަރު  35

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޓޫރިސްޓު އ ޖެންޓެއްގެ  ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އ ޖެްނޓުގެ ަހއިސިއްޔަތުން އެ އުޅަނދުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަާށއި،

)ދ އް( ުމޢާމަލާތުގަިއ ޓޫރިސްޓު އ ޖެންޓެއްެގ  2ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެްއ ނަމަވެސް، ޚުޞޫމާތު އުފެިދަފއިވާ 

 ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނ  ކަމަށެެވ. 

ވަނަ ދުވަހު ޮފނުވާފައިވާ ގުޑްސް އެންޑް  2020 ޖަަނވަރީ 8އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްއޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު މީރާއިން  .4

ގައި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތަށް  4.1އޮޑިޓް އޮބްޒަވ ޝަންސްގެ  4ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 

ންކުރާ ރ ޓަށް ނޫންކަމަްށ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްތިއުނާފުުކރާ  ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮުތގައި ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވަނީ

“Taxpayer has not charged GST at the rate specified for tourism sector for the supply 

of tourism goods/services” 

 މިފަދައިންނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ މާއްދާގެ  15ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު .5

ވަނަ މާއްދާެގ  13ަވނަ ނަްނބަރުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދުގެ  4ވަނަ ނަްނބަރާއި  3ގެ  )ށ(

  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.  )ނ( އާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަކީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް  15ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު .6

ގައި ޓުއަރިޒަމްގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަލާނެ ކަންަކން މާނަކޮށްފައިވާއިރު، އެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މި މާއްދާގެ )ހ(

ދިވެިހ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަާކ ވަނަ ަނންބަރުގަިއ ބުނެފައިވަނީ " (4މާއްދާގެ )

 ޚިދުމަތް" މިފަދައިންނެވެ.  ދ  ޚިދުމަތް ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން، އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި

ބަޔާންކޮށްފައިަވީނ  36އިވަނަ ނަްނބަރުގަ 4ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 15މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .7

)ބާރަ އިންސައްތަ(  12އިން ފެށިގެން ފޯރުކޮށްދ  މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި % 2014ނޮވެންބަރު  1

 ނަގަންޖެހ ނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. 

                                                           
 އިޞްލާހުގައި ގައި ޓުއަރިސްޓް މުދަލާއި ގެނެވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 15ގައި ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2014ފެބުރުވަރީ  6 36

 2014 އޮކްޓޯބަރު 31އިން ފެށިގެން  2013ޖެނުއަރީ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު  (3ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނެ ރ ޓުގެ ގޮތުގައި )
 ތުރު ކުރެވުނު ނަންބަރުމާއްދާއަށް އި އެ )އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ ރ ޓް ކަމަށް ބަދަލުކޮްށ، 8ގެ ނިޔަލަށް %

mailto:info@tat.gov.mv
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ކެއްނަމަ، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޓުއަރިޒަމްގެ ޚިދުމަތްތަ އެހެންކަމުން، .8

ގެ ރ ޓުން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހ ނެކަމަށް އަހުރެން  )ބާރަ އިންސައްތަ( 12މުޢާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި %

 ދެކެމެވެ. 

 ތަޠްބީޤުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  15މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިހެޅިފައިވާ މި މައްސަލަހުށަ ،ދެވަނަ ކަމަކީ  .9

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ޤާނޫނުގެ 

" މާނަކުރުމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދ  ޚިދުމަތްއުޅަނދުފަހަރުގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި 

ވަނަ  (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޚިުދމަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ދެެނގަންނަން ޖެހެއެވެ. 

 2ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ  .10

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި އ ޖެންަޓކު ހަމަޖައްސެމާ ގުޅ ގޮތުން ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ "އިމަރޖެންސީ ާހލަތެއްގައި ރާއްޖެ އަންަނ 

ވާލުާވެނ ހައެއުޅަނެދއްގެ ކަންތަކާ ދުފަހަރު ނޫން ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނ

ރާއްޖެ އަންނަ ބ ރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އ ޖެންޓްކަން ކުރެވ ނީ  އ ޖެންޓަކު ރާއްޖ ގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ.

ޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުްއަދ ން ރާއްޖެ އަްނނަ ބ ރުގެ އުޅަނދުފަހަރުެގ އ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ބަޔާންކުރަނީ  2ފަރާތަކަށެވެ". އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދެއްވާފައިވާ

ށް ހަދަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖ ގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި، ބަނދަރުކޮބ ރުގެ 

ކަމަށެވެ. ރާްއޖެއިން ބ ރުގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެައށް އައުމާއި ބަނދަރުކުރުން އަދި އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖ ގައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްަފހު 

ދެއްގެ ކަްނތައްތަކާ ޙަވާލުވާ ނުަވަތ ދުއްވުމުގައި ހޯދަންޖެހ  ހުއްަދތައް ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަންޖެހ ނަމަ އެ އުޅަނ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 2ޙަވާލުވެގެން ރާއްޖ ގައި ހުންނަ އ ޖެންޓެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ 

ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަްއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ޯބޓުފަހަރުގެ ކަންކަން ބަލަހަްއޓަން ޙަވާލުކުރެވ  އ ޖެންޓުންގެ މަސްއޫ .11

"ޤާނޫާނިއ ގަިއ  ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްާދގެ )ނ( )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  225ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު ގަވާއިދު ގެ 

ދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަމުންގެންޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި، ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބ ރުކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުން" ހިމެިނފައިވެއެވެ. 

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

 7ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ  ގަވާއިދުގެ  .12

ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ  ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ 

ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ  ކުރިން ދިވެހި ރާއްޖ ގެ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ އެޖެންޓެއް

ވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެޖެންޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޑިފެންސް އެންޑް ނ ޝަަނލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ

 ވާންޖެހ ނެކަމަށެވެ.  

ހުރިހާ ބ ރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ  .13

މި މިންގަނޑުން  އެވެ.ހުންނަ ފަރާތަކީ އެ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ވާނެ ކަމަށް ބަލަންޖެހެ

ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން  Silver cloudއާއި   Equiminity)ދ އް( މުޢާމަލާތުގައި 2ބަލާނަމަ، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ 

 އެ އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނ  އެޖ ންޓެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނ  ކަމަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ. 

)ދ އް( ުއޅަނދަކީވެސް ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ  2ދުަމތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚި .14

ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ެއނގެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިާވ 

ކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންޓް ނޫންކަމަށް ަބލައިެގން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ އުޅަނދުތަ

ހ  ހުރިާހ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޖެގެންދާނަމަ، އެފަރާުތން ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދ ނީ އެ ޯބޓުގެ ފަރާުތން ރާއްޖ ގައި ކުރަން

ކަަމށާއި، އެ ފަރާތަށް ނ ނގި  އްކަން ދެނެގަްނނަންޖެހ ނެމަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ ޮކންފަާރތެ

ނުވަތަ އެފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އެ އުޅަނދުތައް މާލ ގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު ހަތިޔާރުގެ މަސައްކަތް 

އަންނަ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި  ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮްނ އުޞޫލަކުންކަން ަބލަންޖެހެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތަށް އެނގުަމކާއި ނުލައި "ހަތިޔާރު" ފަދަ ތަކެތީގެ ކަންކަން އެހެން ފަރާަތކުން ބަލަހައްޓާނަަމ، އެ 

 އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުން ފުރިހަމައަށް ިޒންމާ އަދާކުރުމަކީ މުސްތަޙީއްލު ކަމެކެވެ. 

( ވަނަ ނަްނަބރުގައިވާ ޚިދުމަތް ދީފައިވާ 4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މު .15

ގޮތް ބެލުމުގައި އެ އަކުރުގައި ެދންހުރި ނަްނބަރުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަން ެގނެސްފައިވާ ގޮތަށް ަބލަންޖެހ ނެކަަމްށ 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޓޫރިޒަމް ާދއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްކަމަށް ަބލާނެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  15އެ މާއްދާގެ  ،މިގޮތުން .16

ންކޮށްފައިވާ މުާދ ނުވަަތ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިޒަްމ ( ަގއި ބަޔ3ާ( އަިދ )2)، (1މި ައކުރުގެ )، ތަފްޞީލްތަކަްށ ބަލާއިރު

ނެތް  ތް ގެން ހިންގާ ތަންތަނުން ފޯރުކޮްށދ  ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައްކަން އެއްވެސް ޝައްކެމިނިސްޓްރީ އިން ހުއްދަ ލިބި

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  48   ސަފުހާ  
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަވަނަ ފަންގިފިލާ، ދެ

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ "ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 5މިންވަރަށް އެނގެއެވެ. އަދި މި އަކުރުގެ )

 މިހެންނެވެ.  ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދ  ޚިދުމަތް"

ފޯރުޮކށްދ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ މި ދެންނެވުނު އަކުރުތަކުގައި ަވކި ޚާއްޞަ ހުއްދަތަކެއް ލިބިގެްނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކުން  .17

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްވެސް މިމ ރުމުން މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.  4ވާހަކަ ދައްކާފައިވުމުން، 

އެ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރަނީ މިދެންނެވި އުޞޫލުން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ފޯރުކޮށްދ   ،މިގޮތުން

 ބަލަންެޖހ ކަމަށް އަހުެރން ދެކެމެވެ.  ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްކަމަށްޚިދުމަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް 

 އަށް ކަމަށް ރު، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެލް.އެސް.އ  ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއި .18

އިންވޮއިސްގައި  ANT-S/15/013 ޚުޞޫމާތު އުެފދިފައިވާ ނަްނބަރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނި ނަމަވެސް

ކީ ސީދާ އެ އުޅަނދަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވުމާއެކު، އެ ޚިދުމަތަ ކަމަށް  Equiminityކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ގައި ކަސްޓަމަރެއްގެ  ANT-S/15/023ޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ދެވަނަ އިްނވޮއިސް ނަންބަރު ޚިދުމަތެއްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޚު 

 Silver Cloudޖަހާފައިވީ ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިދެވުނު އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި އެލް.އެސް.އ  ސެކިއޯ ލިމިޓެޑް ގޮތުގައި 

އެހެނީ، އަށްކަން އެނގެއެވެ.  Silver Cloudނުސީދާކޮށް ަނމަވެސް، ޚިދުމަތް ލިބިދެވިފައިވަނީ ، ހިމަނާފައިވުމުން

ދިވެހިރާއްޖ ގައި އުޅަނދު އޮންަނ ދުވަސްވަރު، އެ ފަރާތުން އެަމސައްކަތް ކުރަންޖެހ ނީ ދިވެހިރާްއޖ ގެ ލޯކަލް ކޯޑިނ ޓިންގ 

އައްޔަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްއިން  އެލް.އެސް.އ ަފއި، އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އެޖެންޓުގެ ފަރާތުން ކަމަށްވެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން އަށް  Silver Cloudފަރާތުން  އެލް.އެސް.އ ގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ވެގެންދާނީ، ކޮށްފައިވާނަމަ

    އެވެ.ފަރާތްކަމުގަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް 4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15ގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެ .19

ބ ރުގެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދަކަށް ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމާއި އެ ަފރާތުގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ެއޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ 

 ށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ކަމަށްވާތީވެ، މި ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއްކަމަ

 Equiminityދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަށްކޮށްފައިވާ ދެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުކަމަށްވާ  ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތްުކރާއިރު، .20

އަށް އިސްތިއުނާފުކުރަ ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ނަމަވެސް  Silver Cloudއަދި 

( ވަނަ 4ގެ ) ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 15ޚިދުމަތްތަކަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަހުރެން 

 ދެކެމެވެ.
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