`

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-G/2020/008

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

|

ޓިން1017565 :

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

 11ރަމަޟާން 1443
 12އެޕްރީލް 2022
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ރައީސް ،އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ (ރިޔާސަތު)
މެންބަރު ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ސާޖިދު
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޝަން
ނަންބަރު)C-75/2003 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ލލޕ (ރަޖިސްޓްރޝަން ނަންބަރު P-
)0020/2015

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 05މުޙައްރަމް 1442
 24އޮގަސްޓު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 05މުޙައްރަމް 1442
 24އޮގަސްޓު 2020

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބނުމަށް.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1017565/AUDN-GGST/MDC/2016/04

ފޮނުވި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން):

 10އޮކްޓޫބަރު 2016

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން 2016

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ޖީ.އެސް.ޓީ

ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1017565/NOTA-GST/SMC/2020/02

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

CBD-CN/GST/2016/068

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

( USD 1,429.00އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތކަ ނަވާވީސް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޓްސް ޑޮލަރު)

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 08ޖަނަވަރީ 2020

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 19ފެބުރުވަރީ 2020

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

-

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

( USD 1,429.00އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތކަ ނަވާވީސް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޓްސް ޑޮލަރު)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 17ޖޫން 2020

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

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

220-OA/2020/28

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 24އޮގަސްޓު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

( USD 762.00ހަތް ސަތކަ ފަސްދޮޅަސް ދއް ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޓްސް ޑޮލަރު)

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު (ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނ

( 228.60ދުވިސައްތަ އަށާވީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޓްސް ޑޮލަރު ފަސް

ގޮތަށް):

ދޮޅަސް ސެންޓް)

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

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

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2020/28

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 17ޖޫން 2020
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) 1
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެ ް
ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ ނަންބަރު CBD-CN/GST/2016/068
"ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު 1017565/NOTA-TGST/SMC/2020/02
ށ  8ޖަނަވަރީ  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.
"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ގ
ޖން ެ 2016
ށން ،ޖުލައި  2014އިން ފެށިގެން ޫ
މީރާގެ އޮޑިޓުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އތުރަށް
އސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ި
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީެ .
ކށް ި
ނިޔަލަށްހުރި މުއްދަތުތަ ަ
ނ
ނންމުން 19 ،ފެބުރުވަރީ  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ ،މީރާގެ އެ ި
ށ
ތނެއް ނެތްކަމަ ް
ގންނަންޖެހ ަ
މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ެ
ނ ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން  17ޖޫން  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނބަރު " 220-OA/2020/28އޮބްޖެކްޝަ ް
ނިންމައި ،މީރާގެ ނަ ް
ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ.
ނފުކުރާ ފަރާތް  24އޮގަސްޓު
ތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއު ާ
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/28ނިންމުން އިސް ި
ނބަރު  TAT-CA-G/2020/008މައްސަލައެވެ.
 2020ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް
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އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
.1

ފުރަތަމަކަމަކީ 8 :ޖަނަވަރީ  2020ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 1017565/NOTA-TGST/SMC/2020/02ނޯޓިސް އޮފް
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި ނަންބަރު " CBD-CN/GST/2016/068ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.

.2

އ
ދެވަނަކަމަކީ :މީރާގެ އޮޑިޓް އަދި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގަ ި
ށ އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓްގައި ނިންމައިފައިވާ
އިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއާގުޅިގެން ،މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަ ް
ށ
ތ ކަމަށާއި ،ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން އިތުރަ ް
ނ ސަބަބެއް ނެ ް
ނނަންޖެހ ެ
ބދަލު ގެ ް
ނިންމުމަށް ަ
ދައްކަން އަންގައިފައިވާ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހނެ ފައިސާއެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވެއެވެ.2

.3

ތިންވަނަކަމަކީ :އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ،މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/28އޮބްޖެކްޝަން
ނ
ކސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެ ް

3

ގ
ގެ  44ވަނަ މާއްދާ ެ

ރއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  24އޮގަސްޓު  2020ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހ އިޖު ާ
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.
.4

ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،މީރާގެ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
ނކޮށް އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ
ނަގަންޖެހ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓީ.ޓީ.އެސް އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައިފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާ ް
ދައްކަން މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()4
ނނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ
ވަނަ ނަންބަރާއި ،އެ ޤާ ޫ
ތ
ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،އިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން ޚުޞޫމަ ު
އުފެދިފައިވާ ( 762.00ހަތް ސަތކަ ފަސްދޮޅަސް ދއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޓްސް ޑޮލަރު) އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އދަދުގެ ތެރައިން އެއްވެސް
ށ ކަނޑައަޅައި ،މީރާގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަން އެންގި ަ
ދައްކަންޖެހ އަދަދެއް ނޫން ކަމަ ް
އަދަދެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާނަމަ އެއީ އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފައިސާ
ށ
ރ ް
ރއްދުކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އިތު ަ
އެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ަ

 2މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/28އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
 3ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު)

ސަފުހާ  49ގެ 5
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :
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ގ
އ ޖޫރިމަނާ ެ
ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިފައިވާނަމަ ،އެންމެހަ ި
ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މީރާއި ް
ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
.5

މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި
މތާ ި ( 30
މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިން ާ
އ
ކ ި
ށން ކޯޓުތަ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ި
ށފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
މއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮ ް
އސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ު
ކށް ހުށަހަޅާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ނ
އދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަ ަ
މ 4ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީ ް
ތ
ދ ު
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މުއް ަ
ޞމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ
ގުނުން ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޚު ޫ
އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/28އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް
 17ޖޫން  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު،
ނ 5އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  24އޮގަސްޓު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންމު ް

ގ
ނ ާ
ށ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަ ް
ފނުވާފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް
ލން މީރާއަށް ޮ
 2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ު
ލިޔުން" 6އިން އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ
ނ
ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
އ
ހށަހަޅާފައިވާތީެ ،
އނަލަށް ު
ނފު ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބރުން އިސްތިއު ާ
އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

4

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

5

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ރތުން ކޮށް ަ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ

6

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/054ސިޓީ ( 9ސެޕްޓެންބަރު )2020

ސަފުހާ  49ގެ 6
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

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

ގއި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ
ނލު ަ
ތން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު ަ
ފުރަތަމަ ކަމަކީ :އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާ ު
އން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް
ނަންބަރު  TAT-CA-G/2020/008މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވނެކަމަށް ބުނެ މީރާ ި
ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ؛
ގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ447
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ަ
ރސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތި ީ
ގ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ
(ށ) ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓު ެ

8

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8ވަނަ

ގނުމުގައި
އނާފީ މުއްދަތު ު
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތި ު
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 55
މބެހ އިދާރީ ާ
ނުކުތާގައިވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ތ
ދ ު
އ ހިމަނައިގެން މުއް ަ
ގ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ގ 77 9ވަނަ މާއްދާ ެ
ގވާއިދު ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ަ
ނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ
އފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާ ޫ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަ ި
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
.7

ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ

7

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު)

8

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ

9

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

ސަފުހާ  49ގެ 7
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

.8

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
މ ް
ތިންވަނަ ކަމަކީ :އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑް އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމު ަ
އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/28އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް
ތށް އަންގާފައިވަނީ  17ޖޫން  2020ގައެވެ.
ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ

.9

އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވަޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  24އޮގަސްޓު  2020ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
އވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު
ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 69ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެ ެ
ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 44ސާޅީސް ހަތަރެއް) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 25ފަންސަވީސް) ދުވަސް
ހިމަނައިގެންނެވެ.

.10

10

އ
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ގންވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން
ގ
ނންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ނންމުން ި
ކރުމަށް ،އެ ި
ޢނާފު ު
ތހަމަނުޖެހނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތި ު
ނންމުމާމެދު ހި ް
ނިންމި ި
ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ.

11

އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި

ގ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ހން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
މރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަ ު
ތންީ ،
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަ ި
އވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ
.11

މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާ މައްސަލައެއް
ށ
ނވަތަ އެޓްރައިބިއުނަލްއަ ް
ވއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަު ،
ޤނޫނާއި ގަ ާ
ޞލުތަކާއި ،ނުވަތަ ާ
ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އު ޫ
ނ
ގންނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމު ް
ނންކޮށް ެ
ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބ ު
ގ
ޤނޫނު ެ
ނވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ާ
ށހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ ް
ކޓަށް ހު ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައި ޯ

10

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހ –  4( "3ޖުލައި  )2020ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ޙާލަތާގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް،
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

 11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ
މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ  37ވަނަ މާއްދާ (މިހާރުގެ  44ވަނަ މާއްދާ) އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް
ތރެއިން ،މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތާ 30
ތތަކުގެ ެ
ކށްފައިވ .އެ ޝަރު ު
ތކެއް ބަޔާން ޮ
ށ ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ޝަރުތު ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަ ް
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މައްދާ އިސްލާހުކުރިއިރު ،އެ މާއްދާގެ
ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ.

ސަފުހާ  49ގެ 8
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ
 44ވަނަ މާއްދާ އާއި  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެ ް
ކން
ދވަސްތައް ހިމަނަންވާނެ ަ
ވސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ު
ދ ދު ަ
ނުވެއެވެ( 30 .ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަން ު
ނ އެނގކަށް ނެތެވެ.
ޓކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ް
ނނުވާނެކަން ެ
ނުވަތަ ހިމަނައިގެ ް
.12

އ
ތތަ ް
ބނާ މުއްދަ ު
ޤނޫނުގައި ު
އ ާ
ނގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގަ ި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ދރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "މި
ށފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އި ާ
ގުނާނގޮތް ބަޔާންކޮ ް
ތ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ ު
ވހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގަ ި
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނު ާ
ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

.13

ތ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ ،އެހެން ގޮތަކަށް މުއްދަ ު
ނމަ ،އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު
ވ ަ
ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
އދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު
ދވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމެވެ .އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ު
ގ
ނ މުއްދަތެވެ .އެ މާއްދާ ެ
ހން މާއްދާއެއްވެއެވެ .އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބު ާ
ގުނާނެގޮތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެ ެ
(ނ) ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 30ދުވަސް) ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު
ކުރެވުމުން އައިގޮތް
.14

ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީ  18މާރިޗު  2010ގައެވެ .އގެ ( 90ނުވަދިހަ)
ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދައިފައިވެއެވެ.
ށ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުމަށްފަހު 30 ،އެޕްރީލް  2012ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ ް

12

އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
.15

މރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެ މާއްދާގައި
ނ ީ
ގ ދަށު ް
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ ޤާނޫ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)،
ލކުރަން ފެށުމުން ،އެ ާ
މ ު
ނ  18މާރިޗު  2010އަށް ޢަ ަ
ރ ޤާނޫ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ

12

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

ސަފުހާ  49ގެ 9
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 36 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި  49ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކް ް
ނ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
ފއިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ދ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ީ
މާއްދާގެ
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ކރަން ފަށައިފައިވަނީ 29
ށ ޢަމަލު ު
ށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮ ް
ތ ް
މންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވ ގޮ ަ
ނން ު
ދަށުން މީރާގެ ި

ޑިސެންބަރު  2011އިންނެވެ.
.16

ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މީރާގެ
ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
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ލކުރަން ފެށުނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ
 30މ  2013ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަ ު
މުއްދަތުތައް ގުނާނެގޮތުގެ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "މި
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އެ ގަވާއިދުގައި
ހށަހެޅުމަށް
ޓރައިބިއުނަލަށް ު
އ ޓެކްސް އެޕީލް ް
މ ނިންމުންތަ ް
ނން ާ
ފއި ވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ި
ކށް ަ
އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާން ޮ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ
މ
މނައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން ާ
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހި ަ
މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.
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ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެ ް
އިސްތިއުނާފުކުރެވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ
ގންގުޅ
ނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެ
އބިއުނަލު ް
ފރާތްތަކަށް ޓްރަ ި
އބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ގުޅގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ދ
އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަން ު
އވެ.
ގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެ ެ
ނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލު ެ
ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގު ު
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ

މާއްދާ ( .37އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދ ހައްޤު އުފަންވުން)

ސަފުހާ  49ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

އ
ތ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތު ަ
ލ
ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މައްސަ ަ
ދ
ދޔައިރުވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ހަވާލާ ީ
އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެން ި
މއްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ރން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި ަ
އފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތު ު
އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު ު
ނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައިވާކަން އެނގކަށްނެތެވެ.
ތ ް
ދވާ ފަރާތުންވެސް ،ޤާނޫނީ ގޮ ު
ފަރާތުންނާއި އިސްތިއުނާފު ރައް ު
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ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ
މއްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް،
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިަ ،
ސ
ތ ގުނުމުގައި މީރާއިންވެ ް
ތ ކޮށްދެނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަ ު
މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އގެން ދަލާލަ ު
ތން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނގޮ ު
ގުނުމެވެ.
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އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ( 30ތިރީސް)
އ އޮންނަ
ނގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ ި
ގ ާ
ނދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ު
ނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަ ް
ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަ ް
ށ
އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަ ް
ލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަ ު
ވދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
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ހަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
ނ
ށ ް
މބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގު ާ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއި ު
މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް އެޕީލް
ކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ކން ބަލައި ަ
ގނެކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނ ާ
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ދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ .އެއީ މޯލްޑިވްސް
ހަތްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ
މރާ) އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ .އެ ޤާނޫނުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ( ީ
އ
ށޓަކައިެ ،
ނނު ހިންގުމަ ް
ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާ ް

ސަފުހާ  49ގެ 11
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

ޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި
ހަމަ އެއާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
ޓރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް
ނ " ް
ނގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ވަ ީ
ށ ލިބިދީފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ނ
ހނިހެ ް
ރއިބިއުނަލްއާބެހ އެ ެ
ނ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހއުޞޫލުތަކާއި ޓް ަ
އނަލްއި ް
ހިންގާގޮތާއި ،ޓްރައިބި ު
މގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާ
ނށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައު ު
ނ ަ
އ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ކަންތައްތައް ހިމެނ ގަވާއިދެ ް
އން އެ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ
ނލްއިން ހަދަންވާނެއެވެ ".މިފަދަ ި
މސްދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއު ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ަ
މގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު
ގ ކަންކަ ު
ލގެ އިޚްތިޞާޞް ހިން ާ
އނަ ް
ނ ޓްރައިބި ު
އންނަ އޮތުމުން އެނގެ ީ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ނލަށް ކަމެވެ.
ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއު ަ
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ގ
ނނީ އިމު ެ
ލބިދީފައިވާ ޤާ ޫ
އދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ި
ތކަށް ބަލާއިރު ،މީރާއިން ގަވާ ި
އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައް ަ
ތެރެއިންކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ .ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ކރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ.
ވ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލު ު
އދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެން ާ
މބެހ ި
ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގު ާ
ނ
ގއި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ .އެ މާއްދާގައިވަ ީ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ނވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
"މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ު
މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ ".މި އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގކަށްނެތެވެ .އެހެންކަމުން ބަލަންޖެހނީ ،އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވަ ި
ގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި މާއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވނެ ކަމަށެވެ.
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެ ެ
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ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ 30
ނމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ،
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގު ު
ށ
ކރެވނެކަމަށް އަހުރެންނަ ް
ތތްބީޤު ު
އސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ަ
އދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ި ،
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާ ި
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް
ގ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި
ގނާނެ ގޮތު ެ
ސތިއުނާފީ މުއްދަތު ު
ރއިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ،އި ް
ނެތަތީއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓް ަ
ހިނދެއްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލު
ބލު ކުރެވެއެވެ.
ރންނަށް ޤަ ޫ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހު ެ
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އަށްވަނަ ކަމަކީ :ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ދިވެހިރާއްޖގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް

ސަފުހާ  49ގެ 12
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

އ
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށާ ި
ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖގެ ު
ހ ހިނދަކު ،އެ ގަވާއިދަށް
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ާ
ގއި ހިމެނ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި އަހުރެން
ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ަ
ދެކެމެވެ.

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން
.28

ގއި ހިމެނ ޤާނޫނީ ނިންމުންތަކާއި މަބްދައުތަކާއި އަމުރުތަކަށް
ނތަކު ަ
ނުވަވަނަ ކަމަކީ :މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
ތކުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ އާންމު ކަމެކެވެ.
ލ ަ
ލގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަ ު
ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަކީ ދަށުމަރުހަ ާ
ނ
މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ .މިއީ ދުނިޔގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫ ީ
ހމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
މަބްދައުއެކެވެ .މި މަބްދައުއަށް ަ
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އ
ކ ި
ނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަ ާ
ގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާ ެ
ކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ށ
ނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަ ު
މރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނި ް
މއްދާގެ (ރ) ގައިވަނީ "މަތީ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ ާ
ގ
ނނު ެ
ދވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ވނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އަދި ި
ވން ާ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ާ

14

ނ
 77ވަނަ މާއްދާގައިވަ ީ

"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން
ފ
އންޞާ ު
ނނާއި ،ޢަދުލު ި
ގ މަޖިލީހު ް
ރތުންނާއި ،ރައްޔިތުން ެ
ހންގާ ފަ ާ
ގ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ި
ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއް ެ
ގ
އސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތު ެ
ލތުގެ މުއަ ް
ބމީހުންނާއި ،ދައު ަ
މސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތި ި
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއިު ،
ހ
މ ާ
އޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެން ެ
ހންގެ މަ ް
ނނާއި ،ސިފައިންނާއި ފުލު ު
ތބި މީހު ް
މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެ ި
ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ" .މިފަދައިންނެވެ.
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ގ
މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ެ

15

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

ނންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް
ި
ނ ނިންމުންތައް
ޓތަކު ް
ތކަށް ،ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯ ު
ނ ަ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް

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

ސަފުހާ  49ގެ 13
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވ ) (doctrine of stare decisisއަށް ރާއްޖގެ ޤާނޫނީ
ގނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށް ާ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނ ެ
ވންޖެހކަމެވެ.
ނލުތަކުން ތަބާ ާ
ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ .އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއު ަ
.31

ގ 46 16ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި
އނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ ެ
އލަޠީފް ވޯ .
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢަބްދު ް
"...ދުނިޔގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް ،މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ
އތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް،
މކީ މުޠުލަޤަށް ،އެކަމާމެދު ި
ކރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތު ަ
ޓން ޢަމަލު ު
އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯ ު
ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުންނާއި ،އެ ޤަޟިއްޔާގެ  49ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި
ގ
ނނަ އޮތުމަކީ ،މި މަފްހޫމް ެ
ޓތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮ ް
ށ ދަށު ކޯ ު
"މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަ ް
ނ
ތކުގައި ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮން ަ
މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމު ަ
އ
ށމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާ ި
ކށް ދަ ު
މތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުންތަ ަ
ނނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ަ
ކަމެއްނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮ ް
ނމުންތަކާ ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.
ކން އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަތީ މަރުހަލާގެ ނި ް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު

.32

ނކުރާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވން ލާޒިމް ު
ލގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ު
މ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ދަށުމަރުހަ ާ
މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިން ާ
ނންމުންތަކުގެ ތެރެއިން )(per incuriam
ގ ކޯޓުތަކުގެ ި
ހލާ ެ
މން އެނގެއެވެ .މަތީ މަރު ަ
އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލު ު
ނމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި،
ލއަށް ޤަބޫލުކުރެވނެމަ ،އެ ނި ް
ނިންމުންތައް ކަމަށް ދަށުމަރުހަ ާ
ބލާ މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް
މމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ ،ފަހުން ަ
މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިން ު
ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.

.33

އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި އަދި
އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމައިފައިވާ
ތބާވާންޖެހނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން
.34

ދިހަވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ  1ޖުލައި  2021ގައެވެ .މި
ނ
ޠބީޤުކުރުމު ް
ނންމުމުން ތަ ު
އވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ި
ގއި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ ި
ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލް ަ
ލންޖެހެއެވެ.
ބ ަ
ނިކުންނަ ޤާނޫނީ ނަތީޖާއަށް ަ

 16ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-A/15ޤަޟިއްޔާ ( 15ފެބުރުވަރީ )2021
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

.35

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ނ ީ
ށވެ .މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާ ޫ
ޤބަލަ ެ
ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަ ު
އ
ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅ ކަމެއްނޫނެވެ .ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެ ް
ކށްފިނަމަ އެވަނީ ) (Retrospective application of lawގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ 1 .ޖުލައި 2021
ތަތުބީޤް ޮ
ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ތަތްބީޤު ކުރެވނެކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
17

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖގެ

 8ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ

ޔސް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ
"...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވި ަ
ދ
ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެ ު
ކން އެނގެއެވެ .އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވތުވެ ދިޔަ ކަމަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ
ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ަ
ޤނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގނީ އަލަށް ފާސްވި ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް
ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ާ
ނނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދނަމަކަން އެނގެއެވެ".
ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެހެން ޤާ ޫ
.36

މީގެ އިތުރުން ،އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނގުން" )(Retrospective
ވ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޫސާ ނަޞީރު ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައި ާ

18

ފަދައިން،

ރ
ތ އގެ ބު ަ
ނވީ ފަހުން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ މަންފާ ނުވަ ަ
ތސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެ ު
ހން އިސް ި
ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ބަ ު
އ
އފުލަން ނުޖެހ ކަމުގަ ި
ވތަ ު
ލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނު ަ
ނވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ި
ދައުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަށް ު
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
.37

ޢމަރު ޤަޟިއްޔާގެ
އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވ .ފަރީދާ ު

19

އ
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ބ) ގަ ި

ގ
ނ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނ ާ
"...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ތަތްބީޤުކުރެވ ީ
ވަޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށް ،ނުވަތަ ކުރެވ މުޢާމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ
ށ އެ ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ"
ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަ ް
ގ
ގތުން ،ހުރިހައި ބާވަތެއް ެ
ޤ ނުކުރެވުން ކަމާއި ،މި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ޮ
ބ ު
( )retrospectiveކޮށް ތަޠް ީ
ނ
ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު "...މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމު ް

 17ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2008/SC-C/02ޤަޟިއްޔާ ( 2އޮކްޓޫބަރު )2008
 18ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  22( 2014/SC-A/41ޖޫން )2020
 19ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017/SC-E/05ޤަޟިއްޔާ ( 22މާރިޗު )2017
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ،އެއާމެދު އަމަލު ކުރެވުމުން
އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު
ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.
.38

ވ ނިންމުމުގެ ކުރީން ޓެކްސް
ނންމާފައި ާ
ޖލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ި
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައިު 1 ،
ނ
ބޤު ނުކުރެވ ެ
ނމުން ތަތް ީ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނި ް
ބލުކުރެވެއެވެ.
ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަ ޫ

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު
.39

އެގާރަވަނަ ކަމަކީ :ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ކޮންމެ
މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،
ނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ
ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މި ި
ގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ
ވގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމު ެ
ތެރގައި ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެ ި
ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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ނންމާ
ގ ތެރެއިން މީރާއިން ި
ތރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ަ
ހމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް
ފރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ަ
ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކޮށް ު
ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް
އ
ތހަމަނުޖެހނަމަ ،އެކަމެ ް
ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހި ް
ނމުން ނިންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ނ ް
ި
އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،އެ
ނވެ .މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމާއި ،މީރާގެ އެހެނިހެން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިން ެ
ނ
ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަ ް
އެނގެއެވެ.

.41

 1ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް 1
ފނަމަ،
މއްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލނެކަމަށް ނިންމައި ި
ޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާ ަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ު
ތއް ނޯންނާނެއެވެ.
ނ ގޮތުން ތައުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަ ެ
މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫ ީ
.42

ތ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަ ަ
ރ
ހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ު
ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ .ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް
ނނުގެ
ނގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ށ ޓެކްސް ެ
އންސާފުގެ މީޒާނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަ ް
ހށަހެޅ ި
ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައިު ،
 44ވަނަ މާއްދާއިން އެނގތީއެވެ.

.43

ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން
އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް ،ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް
ކމުން ސީދާގޮތެއްގައި އަސަރު
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ަ
ފޯރައިފާނ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު
ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ.
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ބާރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި ،އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،
ށ
އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮ ް
ޓްރައިބިއުނަލުން އަމަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު އައިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުވާނެވެ .މި ހިނދުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި
ނންމައިފިނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލނެކަމަށް ި

.45

ނ
އންނަ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއި ް
ބއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޮ
ނގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނތަކާމެދު
އެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ހިންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެހެނިހެން ނިންމު ް
ގ
މ ،މީރާ ެ
ހތްހަމަނުޖެހނަ ަ
ނތަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ި
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ތގެ މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް
ނނަމަ ،އެ ބާވަ ު
ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދ މާއްދާއެކެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބު ާ
ވއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް
ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރު ާ
މ
ނން ާ
ނލެވެ .އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ި
ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައިބިއު ަ
ނިންމުމަކީ މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަ ް
މނުޖެހ ޓެ ް
ނންމުމާމެދު ހިތްހަ ަ
މރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ި
މިހެން ވުމާއެކު ،އިއުތިރާޒު ަ
ތން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ
ވސްނާލުން މުހިންމެވެ .އެގޮ ު
ދވެއްޖެނަމަ ،އގެ ނަތީޖާއާމެދު ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަން ު
ނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަކީ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން
ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
ތށް ދައްކަންޖެހ ދަރަންޏެކެވެ.
އސާ ނުލިބހާހިނދަކު ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ފަރާތުން ދައުލަ ަ
ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ފަ ި
ބގެންވެއެވެ ".އަދި ޓެކްސް
ލތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލި ި
އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައު ަ
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް ،ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅ ޖޫރިމަނާއެއް
ދއުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއްަ ،
ށހަޅައިގެން މީރާއަށް އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ ".އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 49
ރޢަތަށް މައްސަލަ ހު ަ
ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ޝަ ީ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަކީ،
ގ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި ،އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން
ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމު ެ
އ
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ .ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގަ ި
ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ބެލނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ".
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އ
އެހެންކަމުން ،އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ ،އަދި އެ ނިންމުމުގަ ި
ނ
ނ ަ
ހށަހަޅަން އޮ ް
ތން ގޮތެއް ނިންމަން ު
ނކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮ ު
ނންމުމަށް ތައު ު
މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ި
ނ
ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
ށހެޅ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައާގުޅ މައުޟޫޢީ
ފށް ހު ަ
ރއަތުތަކާ ހިލާ ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖު ާ
ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން މީރާއިން ދައުވާ
އުފުލުމުން ،އެ މައްސަލައާގުޅ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅ މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުދެއްކނެކަން އެނގެއެވެ.
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ފކުރެވނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް
އނާ ު
ވމުން އގެ ފަހުން އިސްތި ު
ކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ު
ޓުރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ ،ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ނުކޮށްފިނަމަ،
ޓެކުހާބެހ ޤާނޫ ު
މމަކީ ނިހާއީ ނިންމުމެއް ގޮތުގައެވެ.
ދެން ބަލަންޖެހނީ މީރާގެ ނިން ު

.49

ރ
ބ ި
ތރަވަނަ ކަމަކީ :އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުން އިންސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު ،އިންސާފުނުލިބި އެނ ު
ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ،މިއީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ

ސަފުހާ  49ގެ 18
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ވ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން
ގން ާ
މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،މި ބާބުގައި ބަޔާންވެ ެ
މއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
އންނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ ާ
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ ".މިފަދަ ި
ށ މަތިކުރެވިފައިވާ
އބިއުނަލަ ް
ކ ޓްރަ ި
އންސާފު ހޯދައި ދިނުމަ ީ
ށ ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކުގައި ި
ލ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ަ
ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
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ކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ
 1ޖުލައި  2021ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
މންވާ ެ
ގތެއް ނިން ަ
އބިއުނަލުން ޮ
ތން ޓްރަ ި
ނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮ ު
މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތު ް
ނ
ޤޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަ ަ
ކޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ަ
މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖގެ ހައި ޯ
ނބެލނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި އަހުރެންނަށް
ށ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ު
މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

.51

ގ
ކއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ނއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަ ެ
ރ ޤާނޫ ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ.

ހންކަމުން،
އެ ެ

ޓެކްސް

ބއުނަލްގައި
އ ި
އެޕީލް ޓްރަ ި

ށ ދެވިފައިވާ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް

ށ
މުއްދަތަ ް

މރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
.52

ދ
ނތަކާމެ ު
ނ ނިންމާ ނިންމު ް
ސާދަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއި ް
ނ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ "އިސްތިއުނާފުކުރުން"
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަ ެ
އެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
އވެ.
ޖހެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަން ެ

.53

ތކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަ ަ
ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ
ގތު ަ
އދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގ ޮ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާ ް
މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރ އަމުރުތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ
ވތަ
އ ނިންމާފައިވަނީ ނު ަ
ނލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެ ް
އ ަ
ދށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބި ު
މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ބގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ
ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލި ި
ހޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ހުށަ ަ
ގ
ވއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .ޓެކުހާބެހ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން މަތީ މަރުހަލާ ެ
އިޚްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެން ެ
ކޯޓުތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ .އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ.
.54

މން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ށހެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
ނފެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއު ާ
ށކަން އެނގެއެވެ .މީރާއިން
ށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަ ް
ބނުންކޮ ް
ދރީ ނިންމުންތަކެކެވެ .އިދާރީ
ނނެވެ .މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އި ާ
ނތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވނެފަދަ ނިންމުމެއް ޫ
ނިންމާ ނިންމު ް
ނނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ.
ނިންމުންތައް ޤާ ޫ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު
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ރ
ނބަ ު
ގތުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަ ް
ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅ ޮ
2015/05

އާއި

ދިވެހިރާއްޖގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2015/SC-RU/02

ރޫލިންގގައި

ކޯޓުތަކުންނާއި

ސ
އނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ،ޓެކް ް
މ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތި ު
ކން ނިން ާ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
އ
ށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ ެ
ހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވނެކަމަކަށް އަހުރެންނަ ް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ
ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި
ވ
އ ާ
ކރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ު
ކން ނިންމާ މަ ް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ސިޓީއެކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
.56

ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
.57

ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިއްތިފާޤްވި ނިންމުން
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން
ބރު  TAT-CA-G/2020/008މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް
ނ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
ލ
ނ ،މައްސަ ަ
ދގައި ބަލައިނުގަ ެ
އފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނ ު
ނ  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގަ ި
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއި ް
ޤން ނިންމައިފީމެވެ.
ނބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
އމަށް މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް) މެ ް
މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދި ު

ސަފުހާ  49ގެ 21
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު
ނުކުތާތައް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 2ދއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާބެހ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
.58

ދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ މު ަ
ހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ
މާއްދާއާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ު
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ ކަންތައްތަކަކީ:

.59

(ހ) މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓަށްފަހު އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވަނީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު  3( ANT-S/15/013މާރިޗު  )2015އަދި  21( ANT-S/15/023އެޕްރީލް
 )2015އިންވޮއިސްއާ ގުޅިގެންކަމާއި ،މި ދެ އިންވޮއިސްއަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއްގައި
މ ގުޅިގެން އެ އުޅަނދުތަކުގެ
އމް.އެން.ޑީ.އެފް]) އާ ހަވާލުކުރު ާ
ހުރި ހަތިޔާރުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ([ ެ
ސެކިއުރިޓީ

ބަލަހައްޓާ

ތތަކަށް
ފަރާ ް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފރާތުން
ަ

ދީފައިވާ

ޚިދުމަތަކާ

ދޫކޮށްފައިވާ

ގުޅިގެން

އިންވޮއިސްތަކެއްކަމާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ އެ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ކންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ ސެކިއޯ ލިމިޓެޑް އަށްކަމަށްި ،
ބަލަހައްޓާ އިނގިރސިވިލާތުގެ ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
.60

(ށ) އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހަތިޔާރު ގެންދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދު

21

20

އަދި

ގެ ދަށުން ދޫކުރެވ

ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓް ރަޖިސްޓްރޝަނެއްގެ ދަށުން ދެވ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީވެސް މި ގޮތުން
ރޖިސްޓަރީ އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ލޯކަލް ކޯޑިނޝަން އެޖެންޓުގެ ަ
.61

ނ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
(ނ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ދައްކައިފައިވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް
ކަމަށާއި ،އެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހނީ ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ކަމަށާއި ،މީރާއިން މި

20

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު)

21

ރކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2018/R-32ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކަމުގައި ދައްކާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()4
ވަނަ ނަންބަރުކަމަށާއި ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ
އކައިފައިވާ މައިގަނޑު ހުއްޖަތްތަކަކީ،
ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބުނެ މީރާއިން ދަ ް
-

ޚިދުމަތުގެ [އަލްޓިމެޓް ރެސިޕިއެންޓް] އަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު؛ އަދި

-

އ
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާ ގުޅ އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ތަފާތުކޮށްފައެ ް
ނެތް؛

މިއީ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
.62

(ރ) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި
ދ
އށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން ،އެ ފަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖެ ަ
އ މާއްދާގެ
ރށް ބަލާއިރުެ ،
ނބަ ަ
އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތް ".މިފަދައިން ކަމާއި ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަ ް
ތަރަހައިގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ
އެޖެންސީ ޚިދުމަތް ކަން ސާފުކޮށް އެނގކަމާއި ،އެބަހީ ،އެފަދަ އެޖެންޓުން ދ އެޖެންސީ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލެވި ،އެ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހނެކަމާއި،
ނ
މގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަ ަ
ދއިރާގެ މުދަލެއް ކަމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގު ު
ވީމާ ޚިދުމަތެއް އެއީ ޓޫރިޒަމް ާ
ށ
ތ ް
ހނީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާ ަ
ނންބަރުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބނުމަށް ބަލަންޖެ ެ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ަ
އެކަނި ނޫންކަމާއި ،އެހެނެއް ކަމަކު ،އެ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ފަރާތުން އެ
ލމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު
ޚިދުމަތް ދިނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ އެބަހީ ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައިތޯ ބެ ު
ކަމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ނ
ގ އެޖެންސީ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫ ު
(ބ) ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން ެ

22

ރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދު
އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ު

23

ޓ
ލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން [ޝިޕިންގ އެޖެން ް
ދ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މޯ ް
ގެ ދަށުން ރެގިއުލޓްކުރެވ ،އަ ި
ތށް
ތތައް ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާ ަ
ލައިސަންސް] ގެ ނަމުގައި ވަކި ލައިސަންސެއް ދޫކުރެވ ޚިދުމަތެއްކަމާއި ،މި ނުކު ާ

22

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 99/2ދިވެހިރާއްޖގެ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫނު)

23

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ( 2010/R-2ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކންފުންޏެއް ނަމަވެސް ،މި
ނޓުކަމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ު
ކރާ ފަރާތަކީ ޝިޕިންގ އެޖެ ް
ނފު ު
ތަޠްބީޤްކު ރާއިރު ،އިސްތިއު ާ
މައްސަލައިގައި ހިމެނ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި ،އަދި ޝިޕިންގ
ށ
ފރާތުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީފައެއްވެސް ނުވާކަމަ ް
އޅަނދުތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
އެޖެންޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ު
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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ނ
ނބަރުގެ ދަށު ް
ނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
(ޅ) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ް
ނޓުން]
އތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެ ް
ޓރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަ ް
ނނީ [ބރުގެ ޫ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ތެރގައި ހިމެ ެ
ފޯރުވައިދ ޚިދުމަތް ކަމަށް އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު ދެނެގަތުމަކީ
ތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ ކަމެއް ކަމަށް ދެކކަމާއި ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ،މުދަލާއި ޚިދުމަ ު
ކ
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އިބާރާތަކީ [ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަ ާ
ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން] ކަމަށްވާތީ ،ދެން ޖަވާބު ދންޖެހ ސުވާލަކީ މި ނަންބަރުގައި އެ ބަޔާންކުރާ އެޖެންޓުންނަކީ ކޮބައިތޯކަމާއި،
ކން،
އ އިޝާރާތްކުރާ އެޖެންޓުންގެ ތެރގައި ހިމެނ ބައެއްތޯ ަ
ނންބަރުގައި ެ
ނޓުންނަކީ ވެސް މި ަ
ޖ ް
ލ ކޯޑިނޓިންގ އެ ެ
އެބަހީ ،ލޯކަ ް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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ތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
އ މުދަލާއި ޚިދުމަ ު
އޖެންޓުން] މި ީ
ވލުވާ ެ
ދފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަ ާ
(ކ) [ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނ ު
ދއިން އގެ މާނަ ސާފުކޮށް
މއީ މީރާއިން ދައުވާކޮށްފައިވާ ފަ ަ
ހންކަމުންި ،
ރތެއް ނޫންކަމާއި ،އެ ެ
ށފައިވާ އިބާ ާ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ދެނެގަނެވެން އޮތް އިބާރާތެއް ނޫންކަމާއި ،މި އިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ކރަންޖެހިފައިވާ މާއްދާއާގުޅ ނުވަތަ މައުޟޫޢުއާގުޅ ބަހެއް
ދނެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،މާނަ ު
ޤާނޫނުގެ ބރުން އެހީ ހޯދި ާ
ނ
ނކުރުމުގެ ޤާނޫ ު
ކމަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާ ް
ބލިދާނެ ަ
ވފައިވާ ތަނަކާއި ގޮތް ެ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބނުންކުރެ ި
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ގެ 11

ޓ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން] މި
ނކޮށްފައިވާތީ[ ،ބރުގެ ޓޫރިސް ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާ ް
އިބާރާތާ ގުޅިގެން އެހެން ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންޖެހކަމާއި ،ހަމަ އެހެންމެ ،އާންމުކޮށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ
އުސޫލު ނުވަތަ އެ ބަސް ބަލައިގަނެ އެއަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް އެއީ ވެސް ޤާނޫނުގެ ބރުން އެހީ ހޯދިދާނެ ވަސީލަތެއް
ނންކޮށްފައިވާ
ޤނޫނުގައި ބ ު
ޔންކުރުމުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީާ ،
ކަމަށް މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ ާ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ނންކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ވެސް ބަލަންޖކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އިބާރާތް އާންމުކޮށް ބ ު

24

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު).
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނނު
ގއުލޓްކުރެވެނީ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާ ޫ
ރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ރެ ި
އންނަ ބ ު
(އ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަ

25

ށ
އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަ ް

އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދު

26

އިންކަމާއި،

ކށްފައިވަނީ "އުޅަނދެއްގެ
ބތްކޮށް ބނުން ޮ
ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މި އެޖެންޓުންނަށް ނިސް ަ
ނ
ށ ް
ޤނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ތކަމާއި ،ޓޫރިޒަމާބެހ ާ
ނޓު" މި އިބާރާ ް
ގން ރާއްޖގައި ހުންނަ އެޖެ ް
ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެ ެ
ހަދައިފައިވާ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި
ރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ
ނ
ކ ް
ހަވާލުވާނެ އޖެންޓަކު ރާއްޖގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ .ރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޖެންޓް ަ
ހރުގެ އޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ
ފ ަ
ރއްޖެ އަންނަ ބރުގެ އުޅަނދު ަ
ކުރެވނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ާ
ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ".މިފަދައިން ކަމަށާއި ،އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 17
ނޓް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމާ
ކށްފައިވަނީ[" ،އޖެ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ގުޅގޮތުން ރާއްޖގައި ކުރަންޖެހ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަޯ ،
ފހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ
އންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ަ
ފަރާތަކަށެވެ ".މިފަދައިންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާޖެއަށް ަ
ތން
ނ އެނގކަމާއި ،މިގޮ ު
މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަ ް
ޯ
އެޖެންޓުންނަކީ
ރަޖިސްޓަރީކުރެވ އެޖެންޓުންނަށް ދޫކުރެވެނީ [ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައިސަންސް] ކަމާއި ،އަދި މި އެޖެންޓުންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދު

27

ނ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ި

ބުނެފައިވެއެވެ.
.67

ރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދަކީ
(ވ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ު
 26މެއި  2010ގައި ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދަކަށްވާއިރު ،އގެ ފަހުން  2ސެޕްޓެންބަރު  2011ގައި ތަސްދީގުކުރެވުނު
ށ
އވާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
ށފައިވާ މރުމުން އިބާރާތް ބނުންކޮށް ،ކޮށްފަ ި
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބނުންކޮ ް
މ
ޓން) ފޯރުވައިދ ހިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިޒަ ް
ނ (ޝިޕިންގ އެޖެން ު
ޖންޓު ް
ގ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެ ެ
އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ެ
ދާއިރާގެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުންކަމާއި ،އެބަހީ ،އރުވެސް އަމަލުކުރެވެމުން އައި އުސޫލެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ވެސް
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބަލައިގަތުންކަމަށް އިސްތިއު ާ

25

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 99/2ދިވެހިރާއްޖގެ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫނު).

26

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2010/R-2ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)

27

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2011/R-41ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދު) ގެ  225ވަނަ މާއްދާ؛  10ވަނަ އިސްލާހާއެކު އޮތް ގޮތަށް.

ސަފުހާ  49ގެ 25
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

އ
ނ ގުޅ އެހެނިހެން އުސޫލުތަ ް
ޖންޓުން ާ
ނތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެ ެ
ރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ ް
އންނަ ބ ު
(މ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަ
ށ
މ ް
ގރީން ޓެކުހުގެ ބނު ަ
ނނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހ ް
ޤ ޫ
އޅަނދުތަކުން ޓޫރިޒަމާބެހ ާ
ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މި ު
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އެ ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ވެސް ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވ
28

ކލް އެޖެންޓު) ގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަން ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދުން
އެޖެންޓު (ޝިޕިންގ އެޖެންޓު/ލޯ ަ

އ ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ކށްވުން މުދަލާ ި
ކށްދިން އެޖެންޓަ ަ
އެނގކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،ވަކި ހައިސިއްޔަތަކުން ހިދުމަތް ފޯރު ޮ
މ
ނނު މާނަކުރުމުގައި އާން ު
ބރުން ލާޒިމުނުކުރާ ކަމަށާއި ،ޤާ ޫ
ނން ަ
ވނަ ަ
ގ (ަ )4
އދާގެ (ހ) ެ
ގ  15ވަނަ މާ ް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ށ
ނން ކަމަ ް
ނށް އެކަނި ޫ
ނޓުން ަ
ލއިރު އެ މާއްދާގައި އެ އިޝާރާތްކުރަނީ ޝިޕިންގ އޖެ ް
ގ އުސޫލަށް ބަ ާ
މާނައަށް ބެލުމު ެ
ކމަށް ދެކކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ތގައި ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތް ަ
މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކު ާ
.69

ގ
ކން ފޯރުވައިދިނީ [ބރު ެ
(ފ) މި މައްސަލައިގައި ދެން ކުރަންޖެހ ސުވާލަކީ ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ ހިދުމަތް އެންޓްރެ ު
ނ
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓް] އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯކަމާއި ،އެންޓްރެކު ް
ތކުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެ ހުރި އެޖެންޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ މި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނ އުޅަނދު ަ
ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި އެ އުޅަނދުތަކުގެ ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކީ އިސްތިއުނަފުކުރާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި،
ހަމަ އެހެންމެ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާ އެޖެންޓެއްގެ
ގ
ލ ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއް ެ
ހައިސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޚިދުމަތެއް ވެސް ނޫންކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،ލޯކަ ް
ސ ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 15
ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކް ް
ވ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އވެއެވެ.
އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި

.70

ނ ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ [އަލްޓިމެޓް ރެސިޕިއެންޓް] އަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ކަމަށް
(ދ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ރ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދ
މީރާއިން ބުނާ ނުކުތާއަށް ބަލާއި ު
ގތީ
ށވާއިރު ،ހިދުމަތް ލިބި ަ
ދ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ފޮނުވައިފައިވަނީ ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ކަމަ ް
ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށްވާއިރު ،އަ ި
ކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ށފައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފު ު
އެހެން ފަރާތެއް ކަމަށް މީރާއިން ބަލާ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ބަޔާންކޮ ް

.71

(ތ) ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާ ގުޅ އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ތަފާތުކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ ނުކުތާއަށް
އ
ގ ި
ނބަރުގެ ތަރަހައި ަ
ވނަ ނަ ް
ގ (ަ )4
ގން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ބަލާއިރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ ު

28

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-181ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 14 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ).
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިމެނެނީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކާ ގުޅ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމާއި ،އެ މާއްދާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި އެ އުޅަނދެއްގެ
ތ ކަމަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
އެޖެންޓު އެ އުޅަނދަށް ފޯރުވައިދ ޚިދުމަތް ކަން އެ ނަންބަރުގެ ޞަރީހަ ނައްސުން އެނގެން އޮ ް
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
.72

ގ
މވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ދފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކާ ގުޅުމެއް ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނަ ަ
(ލ) ޚުޞޫމަތު އުފެ ި
ޓ
އގައި ހިމެނެނީ [ޓޫރިސް ް
ނންބަރުގެ ތަރަހަ ި
ގ ( )4ވަނަ ަ
ނގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
ގ
ނޓު ެ
ދ އުޅަނދުފަހަރަށް ދ ޚިދުމަތް] ކަމަށް ވާތީ ،ޝިޕިން އެޖެ ް
ވލުވާ އެޖެންޓުން ،އެ ފަ ަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަ ާ
ހންމުކަމަށާއި ،ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
ޚިދުމަތާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ތަފާތު ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން މު ި
ދފަހަރުގައި ހުންނަ ހަތިޔާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ހަވާލުކުރުމާ
އެޖެންޓު ދ ޚިދުމަތް ކަމަށްވާ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނ ު
ށއި ،މިއީ ދިވެހިރާއްޖގެ
ކށް ޚާއްޞަ ހިދުމަތެއް ނޫންކަމަ ާ
ގުޅ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަ ަ
ވހިރާއްޖގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކާ ގުޅިގެން ވެސް ކުރަންޖެހ
ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ނުވަތަ ދި ެ
ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދޫކުރެވ ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދެވ ،އގެ ޒާތުގައި ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއްކަމާއި،
އަދި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަކި ދާއިރާއެއްގައި ރެގިއުލޓްކުރެވި އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިން
އ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިދުމަތްތަކެ ް
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ރސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓު (ޝިޕިންގ އެޖެންޓު) އަކީ
ކަމަށާއި ،މިއާ ޚިލާފަށް ،ޓޫ ި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅިގެން ވަކި ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރުމަށް އެ ކަމަށް ވަކި ލައިސަންސެއް
ދޫކުރެވ ބައެއްކަމަށާއި ،އަދި ޝިޕިންގ އެޖެންޓުކަމުގެ ލައިސަންސާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޝަން އެޖެންޓުކަމުގެ ރަޖިސްޓަރީއަކީ
އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ،ނުވަތަ އެކަތި އަނެކައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެއްޗެއް ވެސް ނޫންކަމާއި ،އެހެންކަމުން،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓުތަކުގެ ލައިސަންސް އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުން ،އެއީ އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދަކާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ގުޅ ހިދުމަތަކަށް ވިޔަސް( 12% ،ބާރަ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ކމަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ ސަބަބެއް ނޫން ަ
.73

ޅ
ނނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެ ި
ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާ ޫ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ
ކަންތައްތަކަކީ:
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އދާ.
އދުގެ  8ވަނަ މާ ް
ގވާ ި
ނނަ ހަތިޔާރާބެހ ަ
ކމަށް ގެ ް
ރއްކާތެރި ަ
ތއި ަ
ރގެ ސަލާމަ ާ
ހ ު
އޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަ ަ
ހރާ ް
ދިވެ ި

ސަފުހާ  49ގެ 27
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ށފައިވަ ީ
އޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
(ހ) ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރި ް
ވސް ޓެކުހެއް ނުނެގނެ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ރައްޔިތުންގެ
ށ އެއް ެ
ވ ދައުލަތަ ް
ތގެމަތިން މެނު ީ
ގ ު
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ޮ
އވާ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކުގެ
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ލއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެ
ދ ާ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މު ަ
ރ މީރާއަށް ލިބިގެނެއް ނުވާކަމަށާއި ،ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ
ބރުން އެއްވެސް މުއާމަލާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެންގުމުގެ ބާ ު
މުއާމަލާތުން ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް އޮތްތޯ ބަލާއިރު( 12% ،ބާރަ އިންސައްތަ)
ގައި ނެގެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނ ހިދުމަތުން ކަމާއި،
މދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
މތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހެނީ ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ކަން ު
އެހެނިހެން ހިދު ަ
ތ ،މި މުއާމަލާތްތަކުން ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި
ވނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތަ ީ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 16
ފއިވެއެވެ.
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންނުވާކަ ަ

.75

(ށ) މީރާއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރު
މާނަކުރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާގުޅ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ
ދައްކަންޖެހެނީ ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ނަމަ ،އެ މާއްދާގެ އިބާރާތުގައި [ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ކަންތައްތަކާ
މނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ކށްފައި ނޯންނާނެ ކަން ާ
ހަވާލުވާ އެޖެންޓުން] ފޯރުވައިދ ހިދުމަތްތައް މި އިބާރާތް ބނުން ޮ
ނނަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެނގކަމަށާއި ،އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓު ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވުނުއިރުވެސް ދިވެހިރާއްޖގައި ވަކި ލައިސަންސެއް ދެވެމުން އައި ބައެއް ކަމަށްވެފައި،
އ
އޝާރާތްކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކިން ި
އޮތަތީ އެއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް އެ މާއްދާ މާނަނުކުރެވނެ ކަން މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) އިން އެނގކަމަށާއި ،ވީމާ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލޯކަލް ކޯޑިނޝަން އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ނ
ފޯރުވައިދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކަކަށް ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް މީރާއިން އަންގައިފައިވަ ީ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ކަނޑައެޅިގެން
ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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(ނ) ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތުން ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ދެކެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ޓ
ފއިވާ [ބރުގެ ޓޫރިސް ް
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ގ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ

ސަފުހާ  49ގެ 28
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނނެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ދުށުމުގެ
ހވާލުވާ އެޖެންޓުން] އެއީ ވަކި ބާވަތެއްގެ އެޖެންޓު ް
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަ
ނ
ގ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ނނު ެ
ޝރާތްކުރަނީ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާ ޫ
ވސް ،އެ ނަންބަރުގައި އެ އި ާ
މައްޗަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްވީނަމަ ެ
އައްޔަންކުރެވ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން [ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައިސަންސް] ދޫކުރެވ ފަރާތްތައް ކަން
ސާބިތުވާ ކަމަށް ދެކކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅިގެންވިޔަސް ،އެހެން
އ
ގ  16ވަނަ މާއްދާގެ ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޓުގަ ި
ތތަކަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދ ހިދުމަ ް
ނ އެނގކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގ ހިދުމަތްތަކެއް ކަ ް
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ނ
ނބަރު މީރާއި ް
ނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
ގ އަގު ް
(ރ) މުދަލާއި ހިދުމަތު ެ
ނބަރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް
މާނަކޮށްފައިވަނީ އެ ނަންބަރުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް މާނައަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ ނަ ް
ކަމަށް މީރާއަށް ދހަވާ އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގނެ ގޮތާއި ޓެކްސް ނެގނެ ހިދުމަތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި
ނ
މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމުވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހނެ ކަންކަ ް
އޗަކާ މެދު ހީވާހީވުމެއްގެ
ބނާ އެ ް
ކމަށްވާއިރު ޤާނޫނުގައި ު
ކލީފެއް ަ
ކަމަށާއި ،ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހ ތަ ު
ނމައިފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވ.
ހރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނި ް
ވ ި
ނ ލާޒިމްނުކުރެވނެ ކަމަށް ދި ެ
މައްޗަށް ރައްޔިތުން އަމަލުކުރު ް
މީރާ

30

ނ
އދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
އސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާ ް
މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޖީެ .

ޝރާތްކޮށްފައިވަނީ ޝިޕިން
މށް އި ާ
ހވާލުވާ އެޖެންޓުން] ކަ ަ
ނަންބަރުގައި [ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަ
އެޖެންޓުންގެ ތަރަހައިގައި ހިމެނ ފަރާތްތައް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މައްސަލައިގައި
ވ
ނކޮށް ،ހުސޫމަތު އުފެދިފައި ާ
ނ މާ ަ
ށ ޤާނޫ ު
ކމާއި ،އަދި މި ގޮތަ ް
ށ ދެކ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަ ް
ނސައްތަ) ގެ ރޓުގައި ޓެކްސް ނެގުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު ކަމެއް
މުއާމަލާތުން ( 12%ބާރަ އި ް
ކަމަށް ދެކކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/SC-A/23ޤަޟިއްޔާ ( 1އޮކްޓޫބަރު  )2020ގެ  73ވަނަ ޕެރެގްރާފް.
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
ޅ
ހށަހެ ި
ދކެވުނު ވާހަކަތަކާއިު ،
ކތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެ
ހށަހެޅި ނު ު
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ގތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ތތަކާ ބެހ ޮ
ކ ާ
ހށަހަޅައި އެ ނު ު
ވ ނުކުތާތައް ު
ނ އަންނަނި ި
ގ ގޮތުން މީރާއި ް
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމު ެ
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
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ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި އެންޓްރެކްގެ ނަންބަރު  ANT-S/15/013އަދި ANT-S/15/023
އިންވޮއިސްތަކަކީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްއަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކާ
ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ އިންވޮއިސްތަކަކީ،
ބރުގެ ދެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ކަމުގައިވާ  Equiminityއަދި  Silver Cloudއަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކާ ގުޅިގެން
ނނަކަމަށާއި ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ކރުމުން އެނގެން އޮ ް
ނ އެ އިންވޮއިސްތަކަށް ނަޒަރު ު
ދޫކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއްކަ ް
ވސް އެ އިންވޮއިސްތަކުން
ހއެއް އިންސައްތަ) ގައިކަން ެ
ތށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ ަ ( 6%
ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަ ަ
ސ
ނ ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކް ް
ވސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މށާއި ،ނަމަ ެ
އެނގެން އޮންނަކަ ަ
ށވުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނބަރުގައި ހިމެނ ފަދަ ޚިދުމަތަކަ ް
މއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ ާ
ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 15
ނ
ނސައްތަ) ގައިކަމަށް މީރާއި ް
ވ ފަދައިން( 12% ،ބާރަ އި ް
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނަ ނަ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )4
ބުނެފައިވެއެވެ.
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ނންބަރަށް
ވނަ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )4
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 15
ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ނަޒަރުކުރާއިރު ،އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ނވި ޚިދުމަތްތަކެވެ.
"(ހ) ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަ ި
...
ފދަ އުޅަނދުފަހަރަށް
ރގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން ،އެ ަ
( )4ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ު
ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތް؛"

ސަފުހާ  49ގެ 30
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މިފަދައިން ކަމަށާއި ،އަދި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )4ވަނަ
ވނީ،
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
ނނިވި
ގނީ ،އަން ަ
ދމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަ ާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚި ު
"(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ނވަރަށެވެ.
ނނިވި މި ް
މުއްދަތުތަކުގައި ،އަން ަ
...
ސއްތަ)".
ނ ފެށިގެން ( 12%ބާރަ އިން ަ
( 1 )4ނޮވެންބަރު  2014އި ް
އ
ފކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ި
މިފަދައިންކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާ ު
ދ އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށާއި،
ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ ހުއް ަ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ
ތގެ އިންވޮއިސްތަކުން ،އިސް ި
އަދި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ގތުން،
އންނަ ކަމަށާއި ،މި ޮ
ޙައިޞިއްޔަތުން ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން އެންގެން ޮ
އިންވޮއިސްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ  Fire arms embarkation chargesއަދި  Fire arms storage chargesއަކީ
ނ
ތޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
މތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަ ި
ދިވެހިރާއްޖއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާ ަ
ތކަކާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ޗާރޖްތަކެއް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން،
ހަމައެކަނި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓަކަށް ދެވނެ ފަދަ ޚިދުމަތް ަ
މގައިވާ  Equiminityއަދި  Silver Cloudގައި ހުރި
ރގެ ޓޫރިސްޓް ދެ އުޅަނދު ކަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބ ު
ތކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން
ހަތިޔާރުތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ޙަވާލުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރިކަމާއި ،އެ އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތް ަ
ށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަ ް
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ޓ އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައިވާ  Equiminityއާއި Silver
ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބރުގެ ޓޫރިސް ް
 Cloudގައި ހުރި ހަތިޔާރުތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން އެ ދެ އުޅަނދަށްކަން
ލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މުދަ ާ
ނ އެފަދަ
އތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓު ް
ޓ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަ ް
ގ ޓޫރިސް ް
ށން ބރު ެ
ނންބަރުގެ ދަ ު
ގ ( ) 4ވަނަ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ެ
އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން،
ޖންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބރުގެ ޓޫރިސްޓް ދެ އުޅަނދު ކަމުގައިވާ  Equiminityއަދި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،އެ ެ
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
 Silver Cloudއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ،މުދަލާ ި
ނ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއްކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މި މުޢާމަލާތު ް
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ގ
ދ ެ
ކސް ދައްކަންޖެހނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއް ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެ ް
(ށ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގައި ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ގ
ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
މށް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިން
 15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ބނު ަ
ޙައިޞިއްޔަތު ބެލުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ޞަރީޙަ ނައްޞަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ކަނޑައެޅިގެން
ލޒިމްނުކުރާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ވަކި ޙައިޞިއްޔަތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން އެޖެންޓަކަށްވުން ާ
ތމުގެ ގޮތުން މާނަކުރުމުގެ
ގ ު
ނބަރުގެ މާނަ ދެނެ ަ
ގ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ރން މުޙިއްމު
ލ ތަޠްބީޤްކު ު
ގ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫ ު
ނނު ެ
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާ ޫ
ލހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި ،ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި
ގ (ހ) ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،އެ މާއްދާ ެ
ށފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދހަވާ ޢާންމު މާނަ ،އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން
ބަޔާންކުރުމަށް ބނުންކޮ ް
އވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން،
ޢޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ބލުމުގެ އުސޫލަށް ރި ާ
މ މާނައަށް ެ
އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ،ޢާން ު
ނ މާއްދާގެ މާނަ ސާފުކޮށް
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 15
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ ް
ނ
ކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަ ަ
ދެނެގަނެވެން އޮތް ހިނދެއްގައި ،އެ މާއްދާއިން ދހަވާ ޢާންމު މާނަ ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާން ު
ޓން މުޙިއްމު ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ތގެ މަތިން ،ދެމެހެއް ު
މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
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ނ
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަ ަ
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެ ު
ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ މުދަލާ ި
އ
ބރާތުން ދހަނުވާ މާނައެ ް
ނބަރުގެ އި ާ
ނކޮށްފައިކަމާއި ،އެ ނަ ް
އން މާ ަ
ނބަރުގެ މާނަ ހަނިވާ ފަދަ ި
ވނަ ނަ ް
މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )4
ކވައިދކަމަށާއި ،މިގޮތުން،
ހގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުން ދައް ު
ދހަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ފާ ަ
ލއިސަންސް އޮންނާންޖެހ
ަ
ނނަކީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓް
ޓ ް
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެން ު
ފަރާތްތަކެއްކަމާއި ،އަދި ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މި ހުސޫމާތާ ގުޅ އުޅަނދުތަކަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް
ގ
ގއިވީނަމަވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ފޯރުވައިދީފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާކަމު ަ
ނ
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ އެޖެންޓަކީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކަށްވު ް
ގ
ޝޕިންގ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކި ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުން ނޫނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ި
ލާޒިމެއްނުކުރާކަމަށާއި ،އަދި،
ނ
ހއިގެ ތެރގައި ނުހިމެނ ެ
ނބަރުގެ ތަރަ ަ
ގ ( )4ވަނަ ނަ ް
ނގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ނ ު
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
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ގ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ފރާތުން ވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ނވާކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ު
އށްވުރެ ހަނިކޮށްފައިކަމާއި،
ތން ދހަވާ މާނަ ،އެ ދހަވާ މާނަ ަ
ނބަރުގެ ޢިބާރާ ު
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
އ ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
މތަ ް
ލށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުޙިއްމުކަމާއި ،މިގޮތުން ،މާނަކުރުމުގެ ހަ ަ
ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫ ަ
ތން ،އގެން ވަކި މާނައެއް
ނވަތަ ޖުމްލައެއް ބނުންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
 3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަހެއް ،ނުވަތަ ޢިބާރާތެއްު ،
ނ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އގައި ނުހިމެނ ކަންތައްތަކެއް އގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް
ދހަވާކަމަށްވާނަމަ ،އެ ދހަވާ މާ ަ
އވާކަމަށާއި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ކުރުމަކީ ،ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
 3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ށ
 15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުހިމެނ ކަންތައްތަކެއް އެ ނަންބަރުގައި ހިމެނުމަ ް
ސންސް އޮތުމާއި ،އެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްތަކެއް
ތން ،ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ލައި ަ
މަސައްކަތްކޮށްފައިކަމަށާއި ،މިގޮ ު
ޔންނުކުރާ މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނކުރާއިރު ،އެ ނަންބަރުގައި ބަ ާ
ނބަރުން ލާޒިމް ު
ދިނުން އެ ނަ ް
ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ
ތކެއް އެ މާނައިގެ ތެރގައި ހިމެނުމަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގަ ި
ނއިގެ ތެރގައި ނުހިމެނ ކަންތައް ަ
ރތަކުން ދހަވާ މާ ަ
ފަދައިން ،ޢިބާ ާ
ނފައިވެއެވެ.
ބ ެ
ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް މީރާއިން ު
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ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނަ ސާފުކޮށް ދހަވާން
ޒރުކުރުމުން ،އެ ޢިބާރާތުގެ
ޞށް ނަ ަ
ރތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ޢިބާރާތުގެ ނައް ަ
ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ދގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި
ކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
އދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާން ު
މާނަ ސާފުކޮށް ދހަވާކަމަށާއިަ ،
ށ
ބރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަ ް
ނންކުރާ ގޮތާއި ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ ޢި ާ
ރތް ޢާންމުކޮށް ބ ު
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ،އެ ޢިބާ ާ
ދއްގައި ރިޢާޔަތްކުރެވ ފަދަ ޢުޞޫލުތަކެއްކަން މީރާއިން
ބެލުމަކީ ވަކި ޢިބާރާތެއްގެ މާނަ ދެނެގަނެވެން ނެތް ހިނ ެ
ނބަރުގެ
ގ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
ޤނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
މތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ފާހަގަކުރާމަށާއި ،މުދަލާއި ޚިދު ަ
ތ ހިނދެއްގައި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި
މާނަ ސާފުކޮށް ދެނެގަނެވެން އޮ ް
ބނެފައިވެއެވެ.
ދ މާނަކުރާންޖެހ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމަށް މީރާއިން ު
(ބ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މާއް ާ
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ނބަރުގައި
ގ ( )4ވަނަ ނަ ް
ޤނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ،ޢާންމު މާނައެއް ދހަވާ ފަދައިން އެ ނަންބަރުގައި ބނުންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ޢާންމު

ސަފުހާ  49ގެ 33
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މާނަ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް ކަމުގައި މީރާއިން ދެކމަށާއި ،މިގޮތުން ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
މތައް
ތން ،މާނަކުރުމުގެ ހަ ަ
މގައި މީރާއިން ދެކމަށާއި ،މިގޮ ު
ނ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މުހިއްމު ކަ ު
ޤާނޫނުގެ  3ވަ ަ
އވަނީ؛
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކން ހާސިލުކުރުމަށެވެ.
ނންކުރާނީ ،އަންނަނިވި ކަން ަ
އސޫލު ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބ ު
" .3ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ ު
ވ
(ހ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި ،ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބނުންކޮށްފައި ާ
ނދިނުން".
އގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަ ް
ޖމްލައިން ދހެވާ ޢާންމު މާނަެ ،
ވތަ ު
ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނު ަ
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ގއި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
މ މާނައެއް ދެވިފައިވާ ހިނދެއް ަ
ޢން ު
މިފަދައިންކަމާއި ،އެހެންކަމުން" ،އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒަށް ާ
މހެއްޓުން މުޙިއްމު ކަމުގައި
ނ ދެ ެ
އވާ ފަދައިން ،އެ ޢާންމު މާ ަ
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އ އެ
ނއަށްވުރެ ހަނި މާނައެ ް
ނ ދހަވާ މާ ަ
ޒއް ،އެ ލަފްޒަކު ް
ވ ލަފް ެ
ޢންމު މާނައެއް ދެވިފައި ާ
މީރާއިން ދެކކަމަށާއި ،އަދި ާ
ފދަ
މގެ ބނުން ނެތިދާނެ ަ
ލފްޒަކުން ޢާންމު މާނައެއް ދހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ލަފްޒެއް ބަޔާންކުރު ު
ލަފްޒަކަށް ދިނުމަކީ ،އެ ަ
ނގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
މނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫ ު
ކަމެއް ކަމުގައި މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،މިގޮތުންާ ،
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
ކން ހާސިލުކުރުމަށެވެ.
ނންކުރާނީ ،އަންނަނިވި ކަން ަ
އސޫލު ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބ ު
" .3ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ ު
ވ ގޮތުން ،އގެން ވަކި މާނައެއް ދހަވާކަމަށްވާނަމަ،
ކށްފައި ާ
ޢބާރާތެއް ،ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބނުން ޮ
(ނ) ބަހެއް ،ނުވަތަ ި
މސައްކަތް ކުރުމަކީ،
ކންތައްތަކެއް އގައި ހިމެނުމަށް ަ
އެ ދހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އގައި ނުހިމެނ ަ
ލން".
ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބެ ު
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ފޒުގެ މާނައަކީ ހަމައެކަނި
ފދައިން" ،އެޖެންޓުން" މި ލަ ް
ކރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
މިފަދައިންކަމާއި ،އިސްތިއުނާފު ު
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
މނަކޮށްފި ހިނދެއްގައި ،މުދަލާ ި
ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން ކަމަށް ާ
ތއްތަކެއް އެ މާއްދާގެ ތެރގައި ހިމެނިގެންދިޔައީ ކަމުގައި
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނިގެންނުވާ ކަން ަ
ބެލެވނެކަމާއި ،އެހެންކަމުން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ
ވ
މން ،އެ ލަފްޒުން ދހަ ާ
ނަންބަރުގައި ޢާންމު މާނައެއް ދހަވާ ފަދައިން "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު ު
މާނައަށްވުރެ އެ ލަފްޒުގެ މާނަ ހަނިކުރުމަކީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފު
ކަމެއް ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ތތަކަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ ޚިދުމަ ް
ޚިދުމަތެއް ކަމަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
ނ ނަންބަރުގައި "ޝިޕިންގ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
ރ
އންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަ ު
އތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަ
ށފައެއް ނުވާކަމަށާއި ،މީގެ ި
ނންކޮ ް
އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބ ު
އ
ނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އަދި ެ
އ "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބނު ް
ރާއްޖގެ ސަރައްޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގަ ި
ފރާތުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވީ
ފއިވާ ގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
މނަކޮށް ަ
ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "އޖެންޓް" ާ
ލފްޒު މާނަކުރާނީ މުދަލާއި
ނަމަވެސް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބނުމަށް "އެޖެންޓުން" މި ަ
ގ
މށާއި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ނ ދެކކަ ަ
މގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް މީރާއި ް
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގު ު
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޢާންމު މާނައެއް
ނ
ދހަވާ ފަދައިން ކަމުގައިވުމުން ،އެ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ވަކި ހުއްދައެއް އޮންނަ އެޖެންޓު ް
ރކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކު ާ
ނޫންކަން އެ މާއްދާގެ ނައްޞު ް
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ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ތިބެނީ ހަމައެކަނި
ޔރުތަކެއް ހުރި އުޅަނދެއް
ށއި ،އެ އުޅަނދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތި ާ
ނންކަމަ ާ
ޝިޕިންގ އެޖެންޓުން ޫ
ގ
ޓއް ޢައްޔަންކުރަންޖެހކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރު ެ
ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ،އެ އުޅަނދަކުން ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެން ެ
ށފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން،
ހތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ް
ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ަ
އެ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް
މޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
މޖައްސަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ހަ ަ
އައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖގެ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަ ަ
އެޖެންޓަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ
ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ކަމުގައިވާ  Equiminityއާއި  Silver Cloudއިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުގެ
ށ
ހންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
ޓއް ހަމަޖައްސަންޖެހކަމަށާއި ،އެ ެ
ކުރިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ފަދަ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެން ެ
އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި އެކި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ލިބިފައިވާ
އ
އެޖެންޓުން ތިބތީ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒުގެ މާނަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހަނިކުރެވ ފަދަ ޖާގައެއް

ސަފުހާ  49ގެ 35
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ނެތް ކަމަށާއި ،އަދި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ
ޙައްޞިއްޔަތު އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދިން ޚިދުމަތަކީ ޚުޞޫމާތު
އސިއްޔަތުން ފޯރުވައިދިން
ކ ޙަވާލުވެހުރި އެޖެންޓެއްގެ ހަ ި
އތަ ާ
ހމެނ އުޅަނދުތަކުގެ ކަންތަ ް
އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ި
ޓ
ގ ޓޫރިސް ް
އވީނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބރު ެ
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަ ް
ޖންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ އުޅަނދުތަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް
އުޅަނދުތަކެއްގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެހުރި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެ ެ
ނ
ގ ނަންބަރު  ANT-S/15/013އަދި  ANT-S/15/023އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެ ް
ފޯރުވައިދީފައިވާކަން އެންޓްރެކް ެ
އޮންނަކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި "މި ޤާނޫނުގެ
ގތުގައި ނުހިމެނ އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ ".މިފަދައިން
ޮ
ށ ބުނެފައިއެވަނީ މުދަލުގެ
ބނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކަމަ ް
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި "ޚިދުމަތް" ފުޅާ ގޮތެއްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މުދަލާ ި
ގ
ނންބަރު ެ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ަ
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 15
މާނަކޮށްފައިވާއިރު ،މުދަލާ ި
އ
ނނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގަ ި
ޤ ޫ
ޒގެ މާނަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާ
ބނުމަށް" ،ޚިދުމަތް" މި ލަފް ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ހަނި ނުކުރެވނެކަމަށާއި ،އަދި ،ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރާ ޙަވާލުވެހުރި އެޖެންޓެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ދ ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި ޝިޕިންގ އެޖެންޓެއް ދ ޚިދުމަތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ
ދލާއި ޚިދުމަތުގެ
ތތަކަށް ،މު ަ
ނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 15 ،ވަ ަ
ނ މާނައެއް ނުވަތަ ޚާއްސަ
ނގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މާނަ ނޫން އެހެ ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ވކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މުދަލާ ި
ލފްޒެއްކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއްނު ާ
މާނައެއް ދންޖެހ ަ
ނ
ށފައިވާ "ޚިދުމަތް" މި ލަފްޒުގެ މާ ަ
ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ނ ަ
ގ ( )4ވަ ަ
މއްދާގެ (ހ) ެ
ނ ާ
ގ  15ވަ ަ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ނ މާއްދާއަށްކަމަށް މީރާއިން
ވ ަ
ޓކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 4
ދެނެގަތުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާންޖެހނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެ
ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓ
އދިން ޚިދުމަތަކީ ،ޓޫރިސް ް
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވަ ި
އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ި
ނ ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަށް
ހވާލުވާ އެޖެންޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ،ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮން ަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ަ

ބރުގެ

ޓޫރިސްޓް

އުޅަނދުފަހަރެއްގެ

އެޖެންޓެއްގެ

ނ
ގޮތު ް

ސަފުހާ  49ގެ 36
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
ކމުގައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝިޕިންގ އޖެންޓުންނެއް ނޫންކަމާއިި ،
ހަރަކާތްތެރިވެވނެ އެޖެންޓެއް ަ
މަނާ ހަތިޔާރު ހުރި އުޅަނދެއް ކަމުގައިވަނީ ނަމަ ،އެ އުޅަނދަކުން ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަމަޖައްސަންޖެހކަމާއި،
ރ
ނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކު ާ
އަދި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
"އެޖެންޓުން" މި ލަފްޒަކީ ޢާންމު މާނައެއް ދހަވާ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފްޒެއް ކަމުގައިވުމުން ،ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
އެޖެންޓުން ވެސް އެ ލަފްޒުގެ މާނައިގެ ތެރގައި ހިމެނނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ގ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ތފާތު
ޖންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ަ
ޓންގ އެ ެ
ގ ޚިދުމަތާއި ލޯކަލް ކޯޑިނ ި
ނމަށް ޝިޕިންގ އެޖެންޓު ެ
ނބަރުގެ ބ ު
ނ ނަ ް
ގެ ( ) 4ވަ ަ
ނ
ބރުގެ ބނުމަށް ،އެޖެންޓު ް
ދެނެގަތުން ކޮންމެހެން މުޙިއްމުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ނަން ަ
ދ އެކި ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުކޮށްފައެއްނުވާކަމަށާއި" ،ޚިދުމަތް" އަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި
މގޮތުން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި "މި
މާނަކޮށްފައިވާ ބަހެއްކަމަށާއިި ،
ށޓަކައި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނ އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ ".މިފަދައިން
ޤާނޫނުގެ ބނުމަ ް
ށޓަކައި" ،މި ޢިބާރާތް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި" ،މި ޤާނޫނުގެ ބނުމަ ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް" ގެ މާނައަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ބޤްކުރެވ މާނައެއްކަން އެނގެން އޮންކަމަށާއި ،މު ަ
އކަށް ތަޠް ީ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހުރިހާ މާއްދާ ަ
އދާގައި "ޚިދުމަތް" ފުޅާ ގޮތެއްގައި މާނަކޮށްފައިވާއިރު ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާ ް
ނބަރުގެ ބނުމަށް" ،ޚިދުމަތް" ގެ މާނަ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
މއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ ާ
ކރެވނެކަމަށާއި ،އަދި15 ،
ނކުރާ މާނައަށްވުރެ ހަންޏެއް ނު ު
ނބަރުގައި ބަޔާ ް
ނގެ  4ވަނަ ނަ ް
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް،
ޤާނޫނުގެ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ

ނއެއް ނުވަތަ ޚާއްސަ މާނައެއް ދންޖެހ ލަފްޒެއްކަމަށް އެ
މ ަ
ބޔާންކުރާ މާނަ ނޫން އެހެން ާ
 4ވަނަ މާއްދާގައި ަ

މގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މާނަކުރު ު
ލމުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް" ،ޚިދުމަތް" ،މި ލަފްޒުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
ބަޔާންކުރާ ޢާންމު މާނައަށް ބެ ު
ދނުން މުޙިއްމު ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާކަމަށް
ޒށް ޢާންމު މާނަ ި
ޢޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެ ލަފް ަ
ށ ރި ާ
ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާއަ ް
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ތރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ،ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއް ކަމުގައިވާ
ގ
ނނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
 Equiminityއަދި  Silver Cloudއަށް ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ދމަތްތަކެއް ކަމުގައިވުމުން،
އޞިއްޔަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚި ު
ޖންޓެއްގެ ޙަ ި
އވާ ފަދައިން ،އެ ެ
އ ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ހ) ގެ ( )4ގަ ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
ގ
ޤނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
ދމަތްތަކެއްކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ާ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރގައި ހިމެނ ޚި ު
ކ
ނ ދހަވާ ސާފު މާނައަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ މާއްދާގެ މާނަ ހަނިކޮށްފައިވާ ފަރާތަ ީ
ނބަރު ް
(ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
މރާ31ގައި ،ޓެކްސް ނެގނެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްކަމާއި ،ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވީ .
ޚިދުމަތްތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާންވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިފަދައިން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ވެސް ،ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ
އެޖެންޓުން ފޯރުވައިދ ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
މދަލާއި
އތަ) ގައި ކަމަށް ު
ގން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ ( 12%ބާރަ އިންސަ ް
ނބަރު  2014އިން ފެށި ެ
ޚިދުމަތުން  01ނޮވެ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ނންބަރު ަ
ގ (ށ) ގެ ( )4ވަނަ ަ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
އ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
އެހެންކަމުން ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ޓެކްސް ނެގ ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް މުދަލާ ި
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މީރާގެ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ
ނ
ލއް ނެތް ކަމުގައި މީރާއި ް
މމެއް ކަމުގައި ބެލެވނެ އިޙްތިމާ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިން ު
ބުނެފައިވެއެވެ.

 31ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2013/SC-A/23ޤަޟިއްޔާ
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އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު
ރައްދުވާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.1

ދ
ރސްޓު ( 2ދއް) އުޅަނ ު
ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބރުގެ ޓޫ ި
ތން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި
ދފައިވާ ޚިދުމަތަށް އެ ފަރާ ު
ކަމުގައިވާ  Equiminityއާއި  Silver Cloudއަށް ފޯރުކޮށް ީ
ނޖެހ ރޓަށްވުރެ ކުޑަކޮށްކަމަށް މީރާގެ ނަންބަރު CBD-
ގ ް
ގ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުން ނަ ަ
ހިމަނާފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ެ
 CN/GST/2016/068އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީރާގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 19
ފެބުރުވަރީ  2020ގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

.2

ބރު ANT-V/15/022
ނން ަ
ފއިވާގޮތުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ަ
ފއިވާ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށް ަ
ޓެކްސް އިންވޮއިސް އާއި ނަންބަރު  ANT-S/15/013ޓެކްސް އިންވޮއިސްއާ އަދި ނަންބަރު  ANT-S/15/023ޓެކްސް
ކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 429.00،1އެއްހާސް ހަތަރުސަތކަ
އިންވޮއިސް އާ ގުޅިގެން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ަ
ނަވާވީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޓްސް ޑޮލަރު) ގެ ތެރެއިން ( 762.00ހަތްސަތކަ ފަސްދޮޅަސް ދއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޓްސް ޑޮލަރު)
އަކީ އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގެއެވެ.

.3

ނ
މއި މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/28އޮބްޖެކްޝަ ް
ފއިވާ އިއުތިރާޒަށް ގޮތެއް ނިން ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށް ަ
ރިވިއު ރިޕޯޓް  17ޖޫން  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާރަތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

.4

ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 15
އޖަތަކީ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެ ް
ނނީ ހު ް
ތއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ޤާ ޫ
މީރާގެ ނިންމުން މައިގަނޑު ގޮ ެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރަށްކަން އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މީރާއިން ބުނެފައިވާ
އއް އިންސައްތަ) ގައިކަން
އސް.ޓީ ނަގާފައިވަނީ ( 6%ހަ ެ
ތށް ޖީެ .
ރތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަ ަ
ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އެފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން
ރ
ށވުމުން ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނންބަރުގައި ހިމެނފަދަ ޚިދުމަތަކަ ް
ނ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަ ަ
ނނުގެ ަ 15
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ

ސަފުހާ  49ގެ 39
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
އގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެ ު
ގ ަ
ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތު ެ
ގއެވެ.
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން( 12% ،ބާރަ އިންސައްތަ) ަ
ނ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )4ވަނަ ަ
.5

ގތުގައި އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެ އައިސްފައިވާ
ދެވަނަ ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ޮ
ބރުގެ ޓޫރިސްޓު ( 2ދއް) އުޅަނދު ކަމަށްވާ  Equiminityއާއި  Silver Cloudގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކެއް މޯލްޑިވްސް
ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އެ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އިނގިރސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް
ކަމަށްވާ އެލް.އެސް.އ ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްއަށެވެ.
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ނ
ޤނޫ ު
އން މަނާތަކެތީގެ ާ
އަދި އެ ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނަ ު

ލ
އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމާތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލޯކަ ް
ކޯޑިނޓިންގ އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމުގައެވެ .އަދި މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ
ނ
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަވާލުވާ އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ް
ރހައިގެ ތެރެއަށް ފެތނީ ،އެ މާއް ާ
ނންބަރުގެ ތަ ަ
ވނަ ަ
(ހ) ގެ ަ 4
ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރަށް ދ ޚިދުމަތްތަކުން ކަމަށެވެ.
.6
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ކ
ތިންވަނަ ކަމަކީ ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހ މައިގަނޑު ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަ ީ
ނންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރގައި ހިމެނ
ގ ( )4ވަނަ ަ
ގ (ހ) ެ
ގމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެ ު
ޚިދުމަތެއްތޯ ދެނެގަތުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ފަހަރާ ޙަވާލުވާ އޖެންޓުންނާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެންޓްގެ ތަފާތު

.7

ރގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކާ
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބ ު
ނ
ތ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ .އެގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަން ަ
ފ ު
ޙަވާލުވާ އޖެންޓުންނާއި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެންޓުންގެ ތަ ާ
އ
ދ ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ރ ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއި ު
ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަ ު
ޓ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ބރުގެ ޓޫރިސް ް
އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވާނެ އޖެންޓަކު ރާއްޖގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ .ރާއްޖެ
ގވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ
ނ ކުރެވނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ަ
ދފަހަރުގެ އޖެންޓްކަ ް
އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނ ު
ދ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދެއްވާފައިވާ
ގ އޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއް ަ
ދފަހަރު ެ
އަންނަ ބރުގެ އުޅަނ ު
ފަރާތަކަށެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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ރމަށް އެދ ނުކުތާތަކާ އގެ ތަފްސީލު 9.4.2
އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  .9އިސްތިއުނާފުކު ު

33

ރމަށް އެދ ނުކުތާތަކާ އގެ ތަފްސީލު 9.4.13
އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  .9އިސްތިއުނާފުކު ު

ސަފުހާ  49ގެ 40
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

.8

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ 7
ވނީ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
މޖައްސަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
އައުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖގެ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަ ަ
އެޖެންޓަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ނ
މއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ
ނނެވެ .އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ާ
ށ ވާންވާނެއެވެ ".މިފަދައި ް
ޖންޓަކަ ް
ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އ ެ
ޓންގެ
ކލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެން ު
ކންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް ލޯ ަ
ށ އަންނަ އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަތީ ަ
"މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަ ް
ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް އިމިގްރޝަން އެންޑް އެމިގްރޝަންއާ ވިލަރެސް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކާ ގުޅ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެ
ނވެ.
ނ ެ
ދރާތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ".....މިފަދައި ް
އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި ،އެ އި ާ
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އިސްވެބަޔާންކުރި ދެ ގަވާއިދަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ
ލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި އޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯ ް
އޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި
ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހނެކަން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާ ް
ގ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ
ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެންޓުން ެ
ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު ގަވާއިދުގެ
 225ވަނަ މާއްދާގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ އޖެންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ
ނ ފޯރުކޮށްދ ޚިދުމަތްތަކަށް
ޓރިސްޓު އުޅަނދުގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އޖެންޓުންގެ ހައިސިއްޔަތު ް
ދަށުން ،ރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޫ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން
ލާޒިމްވާނެއެވެ.
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ފަސްވަނަ ކަމަކީ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރި ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދ ޚިދުމަތް ދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ،
މިފަދައިން ދ ޚިދުމަތަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދ ވަކި ޚިދުމަތެކެވެ .މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ނކޮށްފައިވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ނނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
އޞަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ،އެ ޤާ ޫ
ގ ނަ ް
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
ނގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށްކަން އެނގެއެވެ.
ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވަންނާނީ އެ ޤާނޫ ު

ސަފުހާ  49ގެ 41
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

އ
ހަވަނަ ކަމަކީ ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެ ް
ވ
ރތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދހެ ާ
ވތަ ޢިބާ ާ
ނންކޮށްފައިވާ ބަސް ނު ަ
ފާސްކުރުމުގައި ،ވަކިކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބ ު
އންނަ އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ފދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ހއްޓުމަށް އިސްކަންދިނުން" މި ަ
ޢާންމު މާނަ ،އެގޮތުގައި ދެމެ ެ
ނ
ގ  4ވަ ަ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަ ަ
ށފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮ ް
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޙަވާލުވާ އޖެންޓް" މި އިބާރާތާއި ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "...
ފީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ،އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެގެން ރާއްޖގައި ހުންނަ އޖެންޓް "...މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި
މށް އިސްކަންދންޖެހނެއެވެ.
އންމު މާނަ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓު ަ
އޮންނަ އޮތުމުން މި ޢިބާރާތުގެ ާ
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ވ މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް "ޙަވާލުވާ އޖެންޓް" އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނައިރު ،ރާއްޖެއަންނަ
އެގޮތުން ،އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބރުގެ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހ ޒިންމާ ތަކުގެ ތެރގައި އުޅަނދު
ފަހަރާ ގުޅ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންކަމެއް ކުރަންޖެހނެކަމާއި އގެ ތެރގައި އުޅަނދު ފަހަރުން ދައްކަންޖެހ ފީ ދެއްކުމާއި އަދިވެސް
ގ
ޤނޫނު ެ
ރއްޖގެ ޓޫރިޒަމާބެހ ާ
ޤބޫލުކުރެވެއެވެ .ދިވެހި ާ
ރންނަށް ަ
މށް އަހު ެ
ކންކަން ކުރަންޖެހނެކަ ަ
ހނިހެން ަ
މިނޫން ލޮޖިސްޓިކް އެ ެ
އ
ގންޖެހ ހުއްދަތައް ނެގުމާ ި
ކން ނަ ަ
ގ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދެއް ރާއްޖެއައުމުން ކަމާބެހ އިދާރާތަ ު
ށން ބރު ެ
 24ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
އަދި ދައްކަންޖެހ ފީ ދައްކާނީ އެ އުޅަނދަކާ ޙަވާލުވާ އޖެންޓުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދރާއަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްކަން އެނގެއެވެ.
ހއްދަ ހޯދަންޖެހ ކަމާބެހ އެއް އި ާ
ފިޔަވައި މިފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ ު
ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ  221ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ބރުޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުތައް
ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
އޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަން ޖެހެއެވެ .އަދި މި ލޯކަލް އޖެންޓުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ ގަވާއިދުގެ  225ވަނަ
މާއްދާގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިއްރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދު ފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ
ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ އުޅަނދު ރާއްޖގައި ހދަކުރި
ކ
ޅންޖެހެނީ އު އުޅަނދަ ާ
ހށަހަ ަ
ހ ކަމާބެހ އިދާރަތަކަށް ު
މުއްދަތައި އޮކިއުޕެންސީ އާބެހ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަ ު
ގއެވެ.
ޙަވާލުވެފައިވާ އޖެންޓްކަން އެނ ެ

ސަފުހާ  49ގެ 42
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

ހަތްވަނަ ކަމަކީ ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)
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އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ
ނ
ދއްގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ ެ
ށފައިވާ " ...ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނ ެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މށްވެސް އިސްކަންދންޖެހނެއެވެ.
ޒރުކުރާއިރު އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދެމެހެއްޓު ަ
އޖެންޓަކު "....މި އިބާރާތަށް ނަ ަ
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އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()4
ނގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޙަވާލުވާ
ނ ު
އށް ވަންނާނީ ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާ ޫ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެ ަ
ދފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ
އޖެންޓް" އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނ ު
ނ
ށ ް
އހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަ ު
މނޫން ެ
ވ "ޙަވާލުވާނެ އޖެންޓަކު" އެވެި .
ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނަ މާއްދާގެ
ޤނޫނުގެ ަ 15
ގ ާ
އ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ދމަތް ދިންކަމުގައިވިޔަސް ،މުދަލާ ި
އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޚި ު
އވެ .މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 15
ނނެ ެ
(ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް ނުވަން ާ
ދފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާކަމަށްވާނަމަ،
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށް ީ
ނ މާއްދާގެ (ށ) އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ
ޓޫރިޒަމާބެހ ޤާނޫނުގެ  24ވަ ަ
ގ
ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙަވާލުވާ އެޖންޓެއް ެ
ގޮތުގައި އެފަރާތް ވުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.
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އަށްވަނަ ކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ޓޫރިސްޓު އުޅަނދަކަށް ކަމާމެދު މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ތ
ގ ކަނޑުމަ ީ
އންނަ ބރު ެ
ނ ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަ
މވެސް ،އެ ފަރާތު ް
ދބަސްވުމެއް ނެތްނަ ަ
ފަރާތުން ެ
ދށުން ،ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
ހތިޔާރާބެހ ގަވާއިދު ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ަ
ނއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.
އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން ާ
އަދި މިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ވަނީ އެ ފަރާތުގެ އިންވޮއިސްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލުންނެވެ .އެ
އިންވޮއިސް ތަކުގައިވާ "ފަޔަރ އާރމަސް" ފަދަ ހަތިޔާރުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކި ބަޔަކަށް ދެވނެ ޚިދުމަތަކަށް
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 04/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވަނީ "މާނަކުރަންޖެހިފައިވާ މާއްދާއާގުޅ

ނުވަތަ މައުޟޫއާގުޅ ބަހެއް ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބނުންކުރެވިފައިވާ ތަނަކާއި ގޮތް"

ސަފުހާ  49ގެ 43
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ގ
ޚދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ވާތީއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ މުދަލާއި ި
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަވާލުވާ އޖެންޓް ކަމުގައި ބެލެވކަށް ނެތެވެ.
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އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު  ANT-S/15/013އަދި ނަންބަރު  ANT-S/15/023އިންވޮއިސް އާ
ނ
މއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފިޔަވައި އެނޫ ް
ޤނޫނުގެ  16ވަނަ ާ
ނޖެހނީ އެ ާ
ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރަ ް
ދާއިރާތަކުގެ މުދަލާ ޚިދުމަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ރޓުންނެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
.19

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.

ތަފާތުވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
.1

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،މީރާގެ ނިންމުން
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ރކްގެ ފަރާތުން ( 2ދއް)
ބިނާކުރެވިފައިވާ ހުއްޖަތެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އެންޓް ެ

އުޅަނދަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()4
ދމަތްތަކަށް ( 12%ބާރަ
މތްތަކެއް ކަމަށް ވާތީވެ ،އެ ޚި ު
ނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޓޫރިސްޓު މުދަލާއި ޚިދު ަ
ވަނަ ނަ ް
ނ
ރތުން ޓެކްސް ނަގާފައިވަ ީ
އހެންނަމަވެސް އެންޓްރެކްގެ ފަ ާ
އިންސައްތަ) ގެ ރޓުން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހނަ ކަމަށެވެެ .
( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޓުންކަމަށް ވުމެވެ.
.2

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ޓުއަރ އެޖެންޓެއްގެ
އތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުގެ ި
ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓު ަ
ޑިފެންސް އެންޑް ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެކެވެ.

.3

ނ
ކ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަން ަ
ތން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަ ީ
ނ އެފަރާ ު
އިސްތިއުނާފުކުރަމުން އެންޓްރެކް ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަ ީ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ނނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދު ގެ ަ 8
ގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެ ް
ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރު ެ
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މީރާގެ ނަންބަރު  101765/NOTA-CN/GST/2016/068ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށއި ،ޓޫރިސްޓު އޖެންޓެއްގެ
ހއިސިއްޔަތުން އެ އުޅަނދުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަ ާ
ނޓުގެ ަ
ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އޖެ ް
ގ
އ ޓޫރިސްޓު އޖެންޓެއް ެ
މޢާމަލާތުގަ ި
ފއިވާ ( 2ދއް) ު
ދ ަ
އ ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެ ި
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެ ް
ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނ ކަމަށެވެ.
.4

ފނުވާފައިވާ ގުޑްސް އެންޑް
ނވަރީ  2020ވަނަ ދުވަހު ޮ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްއޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު މީރާއިން  8ޖަ ަ
ސާރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4އޮޑިޓް އޮބްޒަވޝަންސްގެ  4.1ގައި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތަށް
ށ
ތގައި ނަގާފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ރޓަށް ނޫންކަމަ ް
ކރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވަނީ؛
“Taxpayer has not charged GST at the rate specified for tourism sector for the supply
”of tourism goods/services
މިފަދައިންނެވެ.

.5

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެ މާއްދާގެ
ގ
ވއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާ ެ
ގ ގަ ާ
ނ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ނބަރުގެ އިތުރު ް
ވނަ ނަ ް
ނބަރާއި ަ 4
ނ ނަ ް
ގ  3ވަ ަ
(ށ) ެ
(ނ) އާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

.6

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަކީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް
ކން މާނަކޮށްފައިވާއިރު ،އެ
ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ .މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޓުއަރިޒަމްގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަލާނެ ކަން ަ
ކ
ހ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަ ާ
އ ބުނެފައިވަނީ "ދިވެ ި
ނންބަރުގަ ި
މާއްދާގެ ( )4ވަނަ ަ
ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް" މިފަދައިންނެވެ.

.7
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ނބަރުގައި
ނ ނަ ް
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  4ވަ ަ
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަ ަ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެ ް

ނ
ވ ީ
ބަޔާންކޮށްފައި ަ

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

36

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

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނެ ރޓުގެ ގޮތުގައި ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު  1ޖެނުއަރީ  2013އިން ފެށިގެން  31އޮކްޓޯބަރު 2014
ގެ ނިޔަލަށް ( 8%އަށެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޓް ކަމަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ މާއްދާއަށް އިތުރު ކުރެވުނު ނަންބަރު
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

.8

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޓުއަރިޒަމްގެ ޚިދުމަތްތަކެއްނަމަ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ
އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
މުޢާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ( 12%ބާރަ އިންސައްތަ) ގެ ރޓުން ޓެކްސް ހިސާބުކުރަންޖެހނެކަމަށް އަހުރެން
ދެކެމެވެ.

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރުން
.9

ދެވަނަ ކަމަކީ ،ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް
ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
އުޅަނދުފަހަރުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތް" މާނަކުރުމުގައެވެ .އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ
ނގަންނަން ޖެހެއެވެ.
ކން ދެ ެ
ދމަތެއްކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ޚި ު
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ 2
ނ
ހލަތެއްގައި ރާއްޖެ އަން ަ
ޔންކޮށްފައިވަނީ "އިމަރޖެންސީ ާ
ޓކު ހަމަޖައްސެމާ ގުޅގޮތުން ބަ ާ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި އޖެން ަ
ނ
ވ ެ
ދއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލު ާ
ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ނޫން ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެއުޅަނ ެ
އޖެންޓަކު ރާއްޖގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުއެވެ .ރާއްޖެ އަންނަ ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޖެންޓްކަން ކުރެވނީ
ދ
އ ަ
ގ އޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހު ް
ނނަ ބރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ެ
އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަ ް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދެއްވާފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ" .އަދި އެ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބަޔާންކުރަނީ
ބރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ،ބަނދަރުކޮށް ހަދަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ ފަރާތްތަކުގެ
އށް އައުމާއި ބަނދަރުކުރުން އަދި އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖގައި
އޖެއިން ބރުގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ ަ
ފހު ކަމަށެވެ .ރާ ް
ހުއްދަ ހޯދުމަށް ަ
ތ
ވ ަ
ނތައްތަކާ ޙަވާލުވާ ނު ަ
ދތައް ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަންޖެހނަމަ އެ އުޅަނދެއްގެ ކަ ް
ދުއްވުމުގައި ހޯދަންޖެހ ހުއް ަ
ޙަވާލުވެގެން ރާއްޖގައި ހުންނަ އޖެންޓެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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އ
އޓަން ޙަވާލުކުރެވ އޖެންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަ ް
ބޓުފަހަރުގެ ކަންކަން ބަލަހަ ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ޯ
އ
ނ ި
އ "ޤާނޫ ާ
ދގެ (ނ) ގަ ި
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއް ާ
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާއްމު ގަވާއިދު ގެ  225ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބރުކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަމުންގެންދާ
ނފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ،އެއްބާރުލުން ދިނުން" ހިމެ ި

ސަފުހާ  49ގެ 46
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

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

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހ ގަވާއިދުގެ 7
ނ ހަތިޔާރެއް ހުރި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ
ދވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަ ާ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ ި
ކުރިން ދިވެހި ރާއްޖގެ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ އެޖެންޓެއް ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ހަމަޖައްސާ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
ނލް ސެކިއުރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް
ފ ޑިފެންސް އެންޑް ނޝަ ަ
އެޖެންޓަކީ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ވާންޖެހނެކަމަށެވެ.
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ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުތަކުގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ ބރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެ
ހުންނަ ފަރާތަކީ އެ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ވާނެ ކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ .މި މިންގަނޑުން
ބަލާނަމަ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ( 2ދއް) މުޢާމަލާތުގައި  Equiminityއާއި  Silver cloudރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ކުރިން
އެ އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނ އެޖންޓެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނ ކަމަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ.
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އޅަނދަކީވެސް ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުތަކެއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ
މތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ( 2ދއް) ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޚިދު ަ
ވ
ރ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައި ާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކު ާ
ގން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް
ބލައި ެ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެ އުޅަނދުތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންޓް ނޫންކަމަށް ަ
ހ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ތން ރާއްޖގައި ކުރަންޖެހ ހުރި ާ
ބޓުގެ ފަރާ ު
ތ ފޯރުކޮށްދނީ އެ ޯ
ތން ޚިދުމަ ް
ގެންދާނަމަ ،އެފަރާ ު
މށާއި ،އެ ފަރާތަށް ނނގި
ނނަންޖެހނެ ކަ ަ
ރތެއްކަން ދެނެގަ ް
ކންފަ ާ
މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް ކަމަށާއި ،އެފަރާތަކީ ޮ
ނުވަތަ އެފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އެ އުޅަނދުތައް މާލގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު ހަތިޔާރުގެ މަސައްކަތް
ބލަންޖެހެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި
ނ އުޞޫލަކުންކަން ަ
ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮ ް
ތކުން ބަލަހައްޓާނަމަ ،އެ
މކާއި ނުލައި "ހަތިޔާރު" ފަދަ ތަކެތީގެ ކަންކަން އެހެން ފަރާ ަ
ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތަށް އެނގު ަ
ޒންމާ އަދާކުރުމަކީ މުސްތަޙީއްލު ކަމެކެވެ.
އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުން ފުރިހަމައަށް ި
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ބރުގައިވާ ޚިދުމަތް ދީފައިވާ
ނ ަ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
ށ
މ ް
ބލަންޖެހނެކަ ަ
ގނެސްފައިވާ ގޮތަށް ަ
ކށްފައިވާ ކަންކަން ެ
ނބަރުތަކުގައި ބަޔާން ޮ
ދންހުރި ނަ ް
ގޮތް ބެލުމުގައި އެ އަކުރުގައި ެ
އަހުރެން ދެކެމެވެ.
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ގ
ބލާނެ މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ދއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްކަމަށް ަ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޓޫރިޒަމް ާ
މިގޮތުން ،އެ މާއްދާގެ  15ވަ ަ
މ
ތ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓޫރިޒަ ް
ދ ނުވަ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މު ާ
ދ (ަ )3
އކުރުގެ ( )2( ،)1އަ ި
ށ ބަލާއިރު ،މި ަ
ތަފްޞީލްތަކަ ް
މިނިސްޓްރީ އިން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައްކަން އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2020/008 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖގެ "ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
މިންވަރަށް އެނގެއެވެ .އަދި މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ޚިދުމަތްދ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދ ޚިދުމަތް" މިހެންނެވެ.
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ގ
ކށްދ މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކުން ފޯރު ޮ
ވކި ޚާއްޞަ ހުއްދަތަކެއް ލިބިގެ ް
މި ދެންނެވުނު އަކުރުތަކުގައި ަ
ވާހަކަ ދައްކާފައިވުމުން 4 ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްވެސް މިމރުމުން މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.
ބޔާންކުރަނީ މިދެންނެވި އުޞޫލުން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ފޯރުކޮށްދ
މިގޮތުން ،އެ ނަންބަރުގައި ަ
ރން ދެކެމެވެ.
ޚިދުމަތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް ފޯރުކޮށްދ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަލަންޖެހކަމަށް އަހު ެ
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ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެލް.އެސް.އ ސެކިއޯ ލިމިޓެޑްއަށް ކަމަށް
ނބަރު  ANT-S/15/013އިންވޮއިސްގައި
ފދިފައިވާ ނަ ް
ބނި ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އު ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ކަސްޓަމަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  Equiminityކަމަށް ވުމާއެކު ،އެ ޚިދުމަތަކީ ސީދާ އެ އުޅަނދަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ނވޮއިސް ނަންބަރު  ANT-S/15/023ގައި ކަސްޓަމަރެއްގެ
ޚިދުމަތެއްކަން އެނގެއެވެ .އަދި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ދެވަނަ އި ް
ގޮތުގައި އެލް.އެސް.އ ސެކިއޯ ލިމިޓެޑް ޖަހާފައިވީ ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިދެވުނު އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި Silver Cloud
ނމަވެސް ،ޚިދުމަތް ލިބިދެވިފައިވަނީ  Silver Cloudއަށްކަން އެނގެއެވެ .އެހެނީ،
ހިމަނާފައިވުމުން ،ނުސީދާކޮށް ަ
މސައްކަތް ކުރަންޖެހނީ ދިވެހިރާއްޖގެ ލޯކަލް ކޯޑިނޓިންގ
ނ ދުވަސްވަރު ،އެ ފަރާތުން އެ ަ
ދިވެހިރާއްޖގައި އުޅަނދު އޮން ަ
ށ އެލް.އެސް.އ އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްއައްޔަން
ފއި ،އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
އެޖެންޓުގެ ފަރާތުން ކަމަށްވެ ަ
ގ ފަރާތުން  Silver Cloudއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ވެގެންދާނީ އެލް.އެސް.އ ެ
ފަރާތްކަމުގައެވެ.
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މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް
ނ
އޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ް
ފރާތުގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ެ
ބރުގެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދަކަށް ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމާއި އެ ަ
ކަމަށްވާތީވެ ،މި ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
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ކރާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަށްކޮށްފައިވާ ދެ ޓުއަރިސްޓް އުޅަނދުކަމަށްވާ Equiminity
ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތް ު
އަދި  Silver Cloudއަށް އިސްތިއުނާފުކުރަ ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން ނަމަވެސް
މއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު  15ވަނަ ާ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަހުރެން
ދެކެމެވެ.
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