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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 މުނުގޮތް މައްސަލަ ނި 
 

 TAT-CA-B/2019/023 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1017609BPT001ޓިން: | ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ރަމަޟާން 23 ރަ 10 ނިމުނު ތާރީޚް:މައްސަލަ 
 2022 އެޕްރީލް 23 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 

 މުނައްވަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތު(މަދު އަލްއުސްތާޛް މުޙައް ،ރައީސް މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:
 މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ،މެންބަރު 
  
  

 )ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:ލިމިޓެޑް  ވިލެޖާރސް  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

 FC 0007/2012) 

 ނަންބަރު: ރެޖިސްޓްރޭޝަން )  އެލް.އެލް،ޕީޖީ ސްސްޓްރެޓަސީ.ޓީ.އެލް  ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

 P-0020/2015) 

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

  
 1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 27 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 2019ޑިސެންބަރު  24 
  

 1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 27 :1ކުރެވުނު ތާރީޚް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ 
 2019ޑިސެންބަރު  24 
  
 

 

  

                                                           

 

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

 AUDN-BPT/LTAS/2016/11/1017609 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

 2016އެޕްރީލް  28 ފޮނުވި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(:
 އަށް  2014 އޮކްޓޫބަރު 31އިން  2013 ނޮވެންބަރު 01 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:
 NOTA-BPT/LBD/2019/06/1017609 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

 AR-LBD/BPT/2019/013 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

 އެގާރަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ފަސް ހާސް ސާޅީސް ފަސް ) 11,505,045 ކަނޑައެޅި އަދަދު:އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން 
 ދިވެހި ރުފިޔާ(

 2019 މާރިޗު 27 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:
 - ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:

 

  2019މޭ  19 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
  

އެގާރަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް އަށް ހާސް ) 11,348,976.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 ދިވެހި ރުފިޔާ(ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް 

 2019ބަރު ންނޮވެ  12 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން 
 OA/2019/25-220 ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2019ޑިސެންބަރު  24 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

އެގާރަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް އަށް ހާސް ) 11,348,976.00 :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 
 ދިވެހި ރުފިޔާ(ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް 

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

ރު ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ )ތިން މިލިއަން  ހަތަ 3,404,693.00
 ދިވެހި ރުފިޔާ(ނުވަދިހަ ތިން 

 ޓެކްސް އަދަދަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަކާ ގުޅިގެން  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވާތް:
 OA/2019/25-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ބަރު ންނޮވެ  12 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

 01)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން 

ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019މާރިޗު  27އޮޑިޓްކޮށް،  ގެ ނިޔަލަށް 2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2013ނޮވެންބަރު 

1017609/NOTA-BPT/LBD/2019/06 "ްއަދި މީރާގެ ނަންބަރު  "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓAR-

LBD/BPT/2019/13 "ުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެއިސްތިއުނާފު "ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓ. 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް މީރާގެ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގައި 

އެގޮުތްނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫންކަމަށާއި، ޤާނޫނާ ، )ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ 2ޤާނޫނު 

ފަރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތާއި ގުޅުން ހުރި 

ްނ ގުޅުމެއްނެތް ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއްކުރާނަމަ، ކަނަޑއަޅާނެ އަގަށްވުރެ ނިސްބަތުއަޅާފައިވާ އަދަދަކީ، ކަނޑަ

 11,505,045.00ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ، ގެއްކަން އެނގެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކުޑަ އަ

އެގާރަ މިލިއަން ިތްނ ) 11,348,976.00ގެ ތެރެއިން ( ރުފިޔާ އެގާރަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ފަސް ހާސް ސާޅީސް ފަސް ދިވެހި)

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގައި  2019 މޭ  19 އަށް (ރުފިޔާލައްކަ ސާޅިސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ދިވެހި 

ވިޔަފާރީގެ ، އެ މުޢާމަލާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން،ނަމަވެސް  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ، ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮްށފައިވާ މުޢާމަލާތަކަށް ނުވާތީ 29ގެ  އިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤޫނނުފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  39ގެ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުމުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ 

އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ަރނގަޅުކަމާއި އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން ކަނޑަައޅައިފައިވާ ޞައްޙަ އަދަދެ

 OA/2019/25-220ރު މީރާގެ ނަންބަ ،ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާއަކީ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.ގައި  2019ނޮވެންބަރު  12މެދުވެރިކޮށް  "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"

ޑިސެންބަުރ  24 އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2019/25-220މިއީ، މީރާގެ ނަްނބަރު 

 މައްސަލައެވެ. TAT-CA-B/2019/023ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2019

 

                                                           

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

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް އޮފް  NOTA-BPT/LBD/2019/06/1017609ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2017މާރިޗު  27 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

 "ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" AR-LBD/BPT/2019/13އަދި މީރާގެ ނަންބަރު  ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުާވފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތާއި  ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގައިމީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި  ދެވަނަކަމަކީ: .2

ކާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ، ގުޅުން ހުރި ފަރާތަ

ގެއްކަން ގުޅުމެއްނެތް ދެފަރާތެއްގެ ދެމެުދގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއްކުރާނަަމ، ކަނޑައަޅާނެ އަގަށްވުރެ ިނސްބަތުން ކުޑަ އަ

އެގާރަ ) 11,505,045.00ބީ.ޕީ.ީޓގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންެޖހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ، ބަޔާންކޮްށ،  ކަމަށްނގޭއެ

އެގާރަ މިލިއަން ތިން ) 11,348,976.00ގެ ތެރެއިން ( މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ފަސް ހާސް ސާޅީސް ފަސް ދިވެހި ރުފިޔާ 

އިއުތިރާޒުކޮްށ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން   19 އަށް (ލައްކަ ސާޅިސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ދިވެހި ރުިފޔާ

ގައި މީރާއަށް  2019މޭ  19ޖެކްޝަން" ބް"ނޯޓިސް އޮފް އޮ MIRA 903މީރާގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި ގުޅިގެން  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ

އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ފައިސާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީރާގެ 

 ވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެ ގައި 2019ނޮވެންބަރު  12މެދުވެރިކޮށް  OA/2019/25-220ނަންބަރު 

ނޮވެންބަރު  OA/2019/25 (12-220 ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރުމޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްގެ  :ތިންވަނަކަމަކީ  .3

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންުމން " ( "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓ2019ު

ގައި  2019ިޑސެންބަރު  24 ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާައތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވަނަ މާއްދާގެ 44ގެ 3ޤާނޫނު 

 .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 NOTA-BPT/LBD/2019/06/1017609އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެީނ، މީރާގެ ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

"ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  AR-LBD/BPT/2019/13މީރާގެ ނަންބަރު "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"  އާއި 

އިތުރަށް ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ގައި މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް އިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" 

                                                           
 ()ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 2010/3ނަންބަރު ޤާނޫނު  3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އަން ފަސް ލައްކަ ފަސް ހާސް ސާޅީސް ފަސް ދިވެހި ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން )އެގާރަ މިލި 11,505,045.00ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 )އެގާރަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅިސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ދިވެހި ރުފިޔާ( 11,348,976.00

އަދި މި އަދަދަކީ ، ދީކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި މި އަދަދާއި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ އެންމެހާ އަދަދުތަކަކީ 

އަދަދެއް މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓް ތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ  ،ދީމީރާއަށް އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

ކަނޑައަޅާއިރު އެ އަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް މީރާއިން ބޭނުންކުރި އުސޫލާއި އަސާސްތަކާއި ހިސާބުކުރުމުގެ ތަފްސީލު ޓެކްސް 

މި މައްސަލާގައި މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ މީރާއާމެދު އޮންނަ ، ށްދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީދައްކާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮ

އަދި މި ކަނޑައަޅައިދީ، ލާފަށް ކަމަށް ޚިއާ  (legitimate expectation) ޢަމަލުކުރުގެ އުންމީދު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާގުޅިގެން މިހާތަނަށް ީމރާއަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދުތައް އެކީ އެއްފަހަރާ 

އަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން މިާހތަނަށް ނުދައްަކއިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަނބުރައި ރައްދުކުރުމަށާއި، މީރާއިން ކަނޑައަށް 

ގެ ޤާނޫނުބީ.ޕީ.ޓީ ، ން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދީއަރައިފައިވާ އެންމެހައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް ނޫ

ރެސްޓާއެކު މި މައްސަލައާގުޅިގެން މިހާތަނަްށ މީރާއަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިއްނޓް 35

އަށް ވަގުތުން ދެއްކުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްދައްކައިފައިވާ އަދަދުތައް އަނބުރައި 

 ވުމަށެވެ. އަމުރުކޮށްދެއް
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 
ވަނަ މާއްދާގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  ؛ނުކުތާއަކީ އިޖުރާއީ ހުށަހަޅާފައިވާ މީރާއިން މައްސަލައިގައި މި .5

)ތިީރސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ެއ ނިންމުން ނިންާމތާ 

އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކާިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 2021ޖުލައި  1ޓްރައިބިއުނަލްތަަކށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލ ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ 

 77ގުމާބެޭހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ނެ 4ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަިއން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިަމނައިގެން އިސްތިއުނާފީ 

ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ،މުއްދަތު ގުނުްނ ކަމާއި، އެހެްނކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ  OA/2019/25-220އުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު އި

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން  2019 މޭ  19ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް 

 5އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންމުން ،ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ  2019ޑިސެންބަރު  24އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން ހަިއކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ  ،މަށާއިއިން އެނގޭކަ 6"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ބޭރުން އިސްތިއުނާުފ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން 44ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

 

 

 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1ޤަޟިއްޔާ ) A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  4
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ކޮށްަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  5
 (2020ޖަނަވަރީ  12ސިޓީ ) 223/220/2020/09ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  6
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

 ދައްކާފައިވާ  ތުން ފަރާ  ގެ ( ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ) މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން 

 ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން ސަލައާ މައް  ،ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ުބނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް  TAT-CA-B/2019/023ނަންބަރު 

 ؛ތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކު

 44 7ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  )ހ( މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ބަލައިަގނެ ުކރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް

 )ތިީރސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 

ވަނަ ނުކުތާގައިވެސް،  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  55ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަތު ގުނަންވާނެކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަްނދު 77 9އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77

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

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަާމ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ާފހަގަކޮށްަފއިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަދއްކައިފައިވެއެވެ.

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  7
8
 ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2021ޖުލައި  01 

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 9
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ިނންމުމަށް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ  :ކަމަކީ  ތިންވަނަ  .8

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް  OA/2019/25-220އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2019ނޮވެްނބަރު  12ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް އަންގާފައިވަނީ 

ޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހޮލި މޯލްޑިވިއަން .9

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  2019ޑިސެންަބރު  24ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

)ސާޅީސް ތިނެއް( ދުވަސް ހިނާގފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު  43ޚާ ހަމައަށް މީލާީދ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީ

 )ތިރީސް އެކެއް( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. 31)ބާރަ( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  12ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މީރާިއން ނިންާމ ނިންމުްނތައް  44ނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫ :ކަމަކީ  ހަތަރުވަނަ  .10

ވަނަ  44ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ 

 މީރާައށް ހުށަހެޅުމުން މީރާިއން "މީރާއިން ނިްނމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މާއްދާގައި ވަނީ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ، އެކަމެއް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިންމުން ނިންމިތާ 

ގައި ވަނަ މާއްދާ 44އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  10ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްއަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންނެވެ.

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް  30ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ީމރާގެ ނިންމުން ިނންމި ދުވަުހން ފެށިގެން 

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

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

ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އުޫޞލުތަކާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ، ނުވަތަ އެޓްރައިބިއުނަލްއަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން  30ންމާތާ ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ޭބނުންކޮށްެގންނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނި

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

 މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެއް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ  55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަންވާނެކަން  30ނުވެއެވެ. 

 ނުވަތަ ހިމަނައިގެްނނުވާނެކަން ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުްނ އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

                                                           
ވަނަ މާއްދާއިން   13ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  10

ވަނަ މާއްދާ( އިން މީރާގެ ނިންމުންތައް  44ވަނަ މާއްދާ )މިހާރުގެ  37ހިމަނައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި 
)ތިރީސް(  30ިނންމުން ނިންމާތާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންުކރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުުތތަކެއް ބަޔާންކޮްށަފއިވޭ. އެ ޝަރުުތތަކުގެ ތެރެއިން، މީރާގެ

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ދުވަހުގެ ތެރެއިން އި
 މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ މައްދާ އިސްލާހުކުރިއިރު، އެ 44ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  2އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. 30ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ޤާޫނނުގައި ބުނާ މުއްދަތުތަްއ ެނގުމާބެ ޓެކްސް ހަދައިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ރީ އިދާ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .12

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނީ "މި  77ގުނާނޭގޮތް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިާދރީ ގަވާއިދުގެ 

ޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަ

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

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

ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގައިވާ މުްއދަތުތައް ގުނާީނ ރަސްމީ 

ރީ ގަވާއިދުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ަބންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިެގންކަމެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތެވެ.  35މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ކަނޑައަޅަިއފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ 

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

 ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ސަރުކާރު

 

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

 އައިގޮތް 

)ނުވަދިހަ(  90ގައެވެ. އޭގެ  2010މާރިޗު  18ފެށީ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުަރން ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .14

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  39ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2012އެޕްރީލް  30އުފައްދައިފައިވެއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްދުަމށްފަުހ، 

 އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. 11ވާއިދަށްގަ

 މާއްދާގައި އެ ފެށިގެން، ތާރީޚުން ނިންމާ ނިންމުން މީރާގެ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫުނގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .15

. އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެޕީލް ޓެްކސް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 24އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، އެ ޤާނޫނުގެ  2010މާރިޗު  18ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  49ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  36ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(،  33

ވަނަ  44އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 )ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު  11
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 29އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ޢަމަލުކުަރން ފަށައިފައިވަނީ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުްނތައް  12މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް  30އްދާގައި ބުނާ މާ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .16

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަާވއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުެވއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނާއި ޓެްކސް އެޕީލް 

ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

 ޤާނޫނުގައި އިދާރީ ނެގުާމބެހޭ ޓެކްސް. ފެށުނެވެ ޢަމަުލކުރަން ގަވާއިދަށް އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ގައި 2013 މޭ 30 .17

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ  77ންކޮށްަފއިވެއެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ ބަޔާ ގަވާއިދުގައި މި ުއސޫލު ުގނާނެގޮތުގެ މުއްދަތުތައް ބުނާ

ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް

މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންުދ ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އެ 

މާ ނިންމުްނތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލށް ގަވާއިދުގައި އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނިން

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަީނ  30ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ  44ހުށަހެޅުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިަމނައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް އެޕީލް

ނިންމާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި 

 އުސޫލުންނެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާޫނނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއަނލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަުށން ޓެކްސް އެޕީލް ޓެ .18

ވަނަ މާްއދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ  44އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ޓެކްސް ނެގުމޭބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓްރައިބިއުަނލުން މުްއދަތު ގުނުމުގައި ގެންގުޅޭ 

ލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ެގންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްަރއިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަުލ ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ަބންުދ އުސޫ

 ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.

 ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނުގައި އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ފެށުމާއެކު، ންޢަމަލުކުރަ ގަވާއިދަށް އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .19

ސް ަދއްކާ ފަރާތުން މައްސަލަ ޓެކް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެޕީލް ޓެކްސް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، އުސޫލެއް ގުނުމުގައި މުއްދަތުތައް

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

                                                           
ވަނަ މާއްދާ  13ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  1އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  12
 . އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދޭ ހައްޤު އުފަންވުން(37)
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ން އެނޭގކަށްނެތެވެ.ފަރާތުންނާއި އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާނޫނީ ގޮުތްނ އެ ނުކުތާ ނަގާފައިވާކަ

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

ރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، މަްއސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް، ސަރުކާ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު

މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެން ދަލާލަތު ކޮށްދެނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި މީރާއިންވެސް 

ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ހަަމތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮުތން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 

 ގުނުމެވެ.

( ތިރީސް)  30  މުއްދަތު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ބުނާ މާއްާދގައި ވަނަ  44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުާމބެހޭ ޓެކްސް ކަމުންއެހެން .21

ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ގުނާޮގތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ  ސަރުކާރު ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ރަސްމީ ގުނުމުގައި ދުވަސް

ކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫުލކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަށް އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަ

ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދަިއގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަެނ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން 

 އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ. )ދިހައެއް( އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން 10ވޭދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ވަނަ މާްއދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  :ކަމަކީ  ހަވަނަ  .22

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހޭނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް ޓެކްސް 

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިދުގައި

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

 އިަކށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނާގނެކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަލަ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެދ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް  :ކަމަކީ  ހަތްވަނަ  .23

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ީމރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ. އެ ޤާނޫނުގައި ދެ މުައއްސަސާގެ އިޚްތިޞާޞް 

ެއ ، ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ަކނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤޫނނު ހިންގުމަްށޓަކައި

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. 

 މި  ބާރު ހެދުމުގެ ގަވާއިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޕީލް ޓެްކސް ދަށުން ނުގެޤާނޫ އިދާރީ ނެގުމާެބހޭ ޓެކްސް އެއާއެކު، ހަމަ .24

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް  62ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ނެގުމާ ޓެކްސް. ިލބިދީފައިވެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ޓްރައިބިއުނަލްއިްނ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭއުޞޫލުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްއާބެހޭ އެހެިނހެން  ،ހިންގާގޮތާއި
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނަނށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާ  ،ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް

ވަނަ  62ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުަނލްއިން ހަދަންވާނެއެވެ." މިފަދަިއން އެ ޤާނޫނުގެ )ތިނެްއ( މަސް 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން އެނގެނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިންގާ ކަންކަމުގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ 

 ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިަވނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމެވެ.

 އިމުގެ ޤާނޫނީ  ލިިބދީފައިވާ މީރާއަށް  ހަދައިފައިވަނީ ގަވާިއދު މީރާއިން ބަލާއިރު، ކަންތައްަތކަށް ބަޔާންވެދިޔަ އިސްވެ .25

ވަނަ މާއްދާގެ  77މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  އުފެދިގެން ސުވާލު. ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ ތެރެއިންކަން

އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ މެދުގައެވެ. )ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ. އެ މާއްދާގައިވަނީ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާ

މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ަބންދު ުދވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." މި އިބާރާތުން ާޤނޫނުގައި 

އިސްިތސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވައި  ،ކަމުން ބަލަންެޖހޭނީބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްަކން ސާފުކޮށް އެނގޭކަށްނެތެވެ. ެއހެން

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި މާއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ 44އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .26

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަުތ ގުނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި  30

އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތްބީޤު ކުރެވޭނެކަމަށް ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ގަވާއިދުގެ ، ނުވާނަމަ

ވެއެވެ. އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އެފަދަ އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެ

އުޞޫލެއް ނެތަތީއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި، އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  77ދާރީ ގަވާއިދުެގ ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އި

 ރެވެއެވެގުނުމުގެ އުޞޫލު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލު ކު 

ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ، ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  :ކަމަކީ  އަށްވަނަ  .27

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަުކން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަްނކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށާއި  143އަސާސީގެ ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންަނާހ ހިނދަކު، އެ ގަވާއިދަށް 
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ވިފައިވާ ޤާނޫނީ ިޒންމާއެއްކަމުގައި އަހުރެން ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޓެކުހުގެ ނިޒާމުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަށް މަތިކުރެ

 ދެކެމެވެ.

 
 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން 

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ިނންމާ ނިންުމންތަކުަގއި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ނިންުމންތަކާއި މަބްދައުތަކާއި އަމުރުތަކަށް  ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .28

ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަކީ ދަށުމަރުަހލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުަނލުތަކުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގަިއ ކުރަމުންއަންނަ އާންމު 

ންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންއަންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާ 

 ޤާނޫނީ މަބްދައުއެކެވެ. މި ަމބްަދއުއަށް ހަމަ މި ބީދައިން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް ައމަލު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

 ކޯޓުތަކާއި  ދަށުމަރުހަލާގެ ނިންުމންތަކަށް ނިންމާ ކޯޓުތަކުން މަރުހަލާގެ ތީމަ ނިޒާމުގައި ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން މީގެ .29

ުކން ތަބާވެ އަަމލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓްރައިބިއުނަލުތަ

ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަތީ މަުރޙަލާގެ  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ  77 13މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާެނއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން "ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ޯކޓަކުން ނުވަަތ އެ މައްސަލަ

ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނނާއި، ޢަދުލު އިންޞާުފ 

އުލަތުެގ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، ުމސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ިތބިީމހުންނާއި، ދައުަލތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ދަ

މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެތިބި މީުހންނާިއ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެހާ 

 މިފަދައިންނެވެ. .ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ"

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުްނވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5 14ޤާނޫނުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން މީގެ .30

ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަުކްނ ނިންމުންތައް ިނންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް

އަށް ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ  (doctrine of stare decisis)ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން ެއނގެނީ ޮކމަން ލޯ ގެ ަމބްދައުއް ކަމަށްވާ 

 ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުަނލުތަކުން ތަބާާވންޖެހޭކަމެވެ. 

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  13
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  14
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 46 15ޤަޟިއްޔާގެ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އޯނަސް. ވ ޢަބްދުއްަލތީފް އިބްރާހީމް ނިންމާފައިވާ ކޯޓުން ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .31

މަތީ މަރުޙަލާ ކޯަޓކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް  ،ގްރާފުގައި "...ދުނިޔޭގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާުމ އޮންނަ ޤައުުމތަކުގައިވެސްވަނަ ޕެރެ

އެކަމާމެދު އިތުރު  ،ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމު ކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ މުޠުލަޤަށް

އެ  ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ." މިފަދައިން ޮއންނަ އޮތުމުްނނާއި ،އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތިނުވަތަ  ،އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން  49ޤަޟިއްޔާގެ 

 ،ން އަންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައިލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ، މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަމަުލކުރަމު

އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްޫނނެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ ޮއތުމުން ެއނގެނީ މަތީ މަރުހަލާގެ 

ރުހަލާގެ ނިންމުންތަކާ ނިންމުންތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ޯކޓުތަކުންނާއި ޓްރަިއބިއުނަލުތަުކްނ އިސްތިސްނާ ހާލަތުގައި މަތީ މަ

 ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.

ހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާުވން ލާޒިމް ނުކުރާކަން ސުޕްރީމް ދަށުމަރު ނިންމުމަކަށް ކޮންމެ ނިްނމާ ކޯޓުތަކުން މަރުހަލާގެ މަތީ .32

 (per incuriam)ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މަތީ މަރުަހާލގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުްނތަކުގެ ތެެރއިން 

ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ނިންމުންތައް ކަމަށް ދަށުމަރުހަާލއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެމަ، އެ ނިންުމން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ 

މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް 

  އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  143ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރުމުންނާއި އެހެން ކަންކަން  އިސްވެދިޔަ .33

ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/29/2021އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ުއޞޫލަށް ަބލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

 ވެ.  ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާާވްނޖެހޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެ

 

 ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން 

 2021ޖުލައި  1ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ  HC-A/29/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ދިހަވަނަ ކަމަކީ: .34

ގައެވެ. މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިގަނެ ރަިޖސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން 

 ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނިުކންނަ ޤާޫނީނ ނަތީޖާއަށް ބަަލންޖެހެއެވެ. 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/15-2019/SCދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  ގައި  2021ބްރުއަރީ ފެ 15 15
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 ޤާނޫނީ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޚާއްސަ  ނާދިރު ވަރަށް ހިންގުމަކީ ޤާނޫނު މައްޗަށް މާޒީގެ. މުސްތަޤުބަަލެށވެ ހިނގާނީ ޤާނޫނު .35

ށްއުޅޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެއް ކޮ ނިޒާމުތަކުގައި

 2021ޖުލައި  1ބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ. ގެ މަ (Retrospective application of law)ތަތުބީޤްޮކށްފިނަމަ އެވަނީ 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުެގ ކުރީން އިސްތިއުނާީފ  HC-A/29/2021ގައި ނިންމާފައިވާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންބަރު 

ނުދެކެމެވެ.   ކުރެވޭނެކަމަަކށް އަހުރެން މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ަތތްބީޤު

ވަނަ  8 16ޤަޟިއްޔާގެސޯޝަލް ލިބަރަްލ ޕާޓީ ވ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝްނ  ިިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިނންމާފައިވާ

ނަންބަރުގައިވަނީ "...އަަލށް ފާްސވާ ޤާނޫނަކީ އަަލށް އެކުލަވާލެވުުނ ޤާނޫނަކަށްވިޔަސް ނުވަަތ އިްޞލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަށް 

ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވޭތުވެިދޔަ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް 

ކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއްކަން އެނގެއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ކަމަކަށް ނުހިންގުމަ

ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ޤާނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގޭނީ އަލަށް ފާސްވި 

ންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނަކުންވިޔަސް އެފަދަ އިސްތިސްނާއަކުން ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި ބަޔާ

 ތަންދޭނަމަކަން އެނގެއެވެ." 

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

ޤާނޫނަކު ޞަރީޙަ ބަހުްނ  ،ފަދައިން 17މޫސާ ނަޞީރު ވ. މީރާ ޤަޟިއްޔާގައިވާ ވާވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިދި

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ފަހުްނ ވުޖޫދުވާ ޤާޫނެނއްގެ މަންފާ ނުވަަތ އޭގެ ބުރަ ަދއުލަތަށް އަދި ފަރުދަކަްށ 

 ން ނުޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ިލބިގެން ނުވާކަމުގައި ނުވަތަ އުފުލަ 

ފާހަގަކުރެވުނު  18ދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމާފައިވާ އިލެކްޝަން ޮކމިޝަން ވ. ފަރީދާ ޢުމަރު ޤަޟިއްޔާގެއަ .37

ތަްތބީޤުކުރެވޭނީ އެ ޤާޫނނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ  ،ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގައި "...ކޮްނމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ޮގތުން

މީެގ މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނަަކށް  ،ނުވަތަ ކުރެވޭ މުާޢމަލާތު ތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި ،ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ ވަޤާއިުޢަތކުގެ މައްޗަށް

 މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު

ހުރިހައި  ،މި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،( ޮކށް ތަޠްބީޤު ނުކުރެވުން ކަމާއretrospectiveި"ރަޖްޢީ" )

އި އޮންނަ ބާވަތެއްގެ ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  C/02-2008/SCގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2008އޮކްޓޫބަރު  02 16
 ޤަޟިއްޔާ  A/41-2014/HCގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2020ޖޫން  22 17
 ޤަޟިއްޔާ E/05-2017/SCގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2017މާރިޗު  27 18

mailto:info@tat.gov.mv
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އޮތުމުން އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ، އެއާމެދު އަމަލު 

ކުރެވުމުން އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެެވ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ 

 ލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.އެއާމެދު ޚި

 ކުރީން ނިންމުމުގެ ިނންމާަފއިވާ ހައިކޯޓުން ގައި 2021 ުޖލައި 1 އަލީގައި، އުސޫލުތަކުގެ ޤާނޫނީ އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ .38

ޔާގެ ނިންމުން ތަތްބީޤު ލަތަކަށް އެ ޤަޟިއްމައްސަ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ އިސްތިއުނާފުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެޕީލް  ޓެކްސް

 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެގާރަވަނަ ކަމަކީ: .39

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަވނީ "ކޮންެމ  42ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްީދފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޅުމުގައި ނުވަަތ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުާވ މީހެއްެގ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ާވޖިބުތައް ކަނޑައެ

ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮްށފައިވާ މިިނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްަގއި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

ންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެިވގެން ބާއްވާ، އަޑުއެހުމެއްގައި އި

 ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

 ނިންމާ  މީރާއިން ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހާގުޅޭ ގޮތުން ތަންޒީމުކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުކުރެވި ނިޒާމު ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .40

އި ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހަަމއެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް މަރުހަލާގަ ުފރަތަމަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ނިންމުން

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

ދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމެއް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަްށ  30އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިްނމުން ނިންމިާތ 

ހެން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިްނމުމާއި، މީރާގެ އެހެނި

ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަން 

 އެނގެއެވެ. 

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

ން ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެ ކުިރއަށްދާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ުނބެލޭނެކަމަްށ ކުރީ ޖުލައިގެ

mailto:info@tat.gov.mv
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މާއްދާގެ )ނ( އިން ލިބިފައިވާ ަޙއްޤު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު  43ނިންމައިފިނަމަ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރުމުގެ ފުރުޞަތެއް  އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ަތއުނުކުގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މީރާގެ ނިންމުމަކީ

 ނޯންނާނެއެވެ 

 ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނިންމުންތައް ނިންމާ މީރާއިން ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .42

އެ ހުށަހެޅުާމމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިްނޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް އެޕީލް ޓެކްސް

މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތައް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޒާނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ބެލުމަށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި، ހުށަހެޅޭ އިންސާފުގެ މީ

 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގޭތީއެވެ. 44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ސަބަބުން  ފިޔަވަޅެއްގެ ައޅާ ގޮތުން އިދާރީ" ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 43 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .43

ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް  ،ޙައްޤަކަށް ބައެއްގެ  އެއްވެސް ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް މީހެއްގެ  އެއްވެސް

އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި އަސަރު  ،ފެނިއްޖެނަމަ

އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ފޯރައިފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިިބގެންވެއެވެ." 

 ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދޭ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. 

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

އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްިތއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ާމނަކޮްށ 

ރޫޙާ ޚިލާފު އައިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުވާނެވެ. މި ހިނދުގައި މިފަދަ  ޓްރައިބިއުނަލުން އަމަލު ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ

 ތަނަކާމެދު މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެޭލނެކަމަށް ިނންމައިފިނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ

 ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

 މާއްދާތަކުގެ  އޮންނަ ހުަށހެޅުމަށް މައްސަލަ ްޓރައިބިއުނަލަށް އެޕީލް ސްޓެކް ދަށުން ޤާޫނނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .45

ގާ އޮޑިްޓތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި ެއހެނިހެން ނިންމުްނތަކާމެދު ހިން މީރާއިން މާއްދާއަކީ ަވނަ 44 ޤާޫނނުގެ އެ ތެރެއިން

މީރާގެ ، އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ިހތްހަމަނުޖެހޭނަމަހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ، އެ ނިންުމްނތަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ 

އެ ބާަވތުެގ މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް  ،ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ މާއްދާއެކެވެ. އެހެްނ ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެ

mailto:info@tat.gov.mv
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ިލބިދީފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލެވެ. އަިދ އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ 

 މުމެކެވެ.ނިންމުމަކީ މައްސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިން

 ފަރާތްތަކަށް  ދައްކާ  ޓެްކސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނިންމުމާމެދު ނިންމާ މީރާއިން މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒު ވުމާއެކު، މިހެން .46

އުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަންުދވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއާމެދު ިވސްނާލުން މުހިންމެވެ. އެޮގތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ އިސްތި

 މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުން ވަނަ 76ޤާނޫނުގެ 

ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ފައިސާ ނުލިބޭހާހިނދަކު، ެއ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." ދަރަންޏެކެވެ. އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެކުހަކާގުޅޭ  49އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ  ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް،

އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ." އަދި އެ  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ުހށަހަޅައިގެން މީރާއަށް ،ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަްށޓަކައި

 އްގެ ޝަރީޢަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައެ 49ޤާނޫނުގެ 

މަރުޙަލާގައި، އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ  މަރުޙަލާއަކީ، ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ

 ގެ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ަބލައިގެންނުާވނެއެވެ. ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހު ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްަކންޖެހޭ

ވަނަ މާއްދާގެ  44ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ަޢދަދާމެދު 

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ 

 ނިންމުމުގައި  އެ އަދި ނިންމުމަކަށްވާނަމަ، އޮޑިޓް މީރާގެ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުން، އެހެން .47

 ތުން ގޮތެއް ިންނމަން ހުށަހަޅަން އޮންނަގޮ މައުޟޫޢީ ތަުއނުޮކށް ނިންމުމަށް އެ ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އަދަދެއް މީރާއިން

ވަނަ  44ނެގުމޭބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޓެކްސް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިުޖރާއަތުތަކާ ހިލާަފށް ހުަށހެޅޭ ަމއްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައާގުޅޭ 

އިސާ ހޯދަން މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފަ

މީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުން، ެއ މައްސަލައާގުޅޭ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި 

 ނގެއެވެ.ނުދެއްކޭނެކަން އެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 ގޮތެއް  ޚާއްސަ އިސްތިއުނާުފކުރެވޭނެ ފަހުން އޭގެ ހަމަވުމުން މުއްދަތު ދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ޓުރައިބިއުނަލުގައި .48

 އިސްތިއުާނފު ނުވަތަ ހަމަވެއްޖަނަމަ، މުއްދަތު އިސްތިުއނާފުގެ. ނުވެއެވެ ބަާޔންކޮށްފައި ޤާނޫުނތަކުގައި ޓެކުހާބެހޭ

 ބަލަންެޖހޭނީ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ނިންުމމެއް ގޮތުގައެވެ. ެދން ނުކޮށްފިނަމަ،

އިންސާފުނުލިބި އެނބުރި  ،އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުން އިްނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު :ކަމަކީ  ތޭރަވަނަ  .49

ވަނަ  18ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންާދނެ ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ިމއ  ، ދާންޖެހިއްޖެނަމަ

މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން  ،ޢަމަލުކުރުމާއިމާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  18ޙިމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ." މިފަދައިންނެެވ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހޯދައި ދިނުމަކީ ޓްރައިިބއުނަލަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު 

 ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ލައަކާމެދު އިންސާފުގެ މައްސަ ކޮންމެ ބަލައިގަނެފައިވާ އިސްތިއުނާފުކޮށް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރީން ގެ 2021 ޖުލައި 1 .50

ރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެަކމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮތުން ޓް

ޤަޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  HC-A/29/2021މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނަންބަރު 

ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް  77

 އަހުރެންނަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މ ާރާއިއ ، ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުއްދަތުތަކެއް ވަކި ގަވާއިދުގައި ޤާނޫާނއި އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .51

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ،މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަުމން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުްނތަކާމެދު  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ސާދަވަނަ ކަމަކީ: .52

އެ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ

 "އިސްތިއުނާފުކުރުން"ށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަީކ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ. މިގޮތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  56އެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަންެޖހެެއވެ. 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ކުމްތަކާއި ނެރޭ ޙު އިއްވާ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި ޖިނާއީ" ނީވަ މާއްދާގައި ވަނަ 56 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .53

ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފަށް ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގްނވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. 

އްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގޭ ގޮތުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާ 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  39މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

އިވާ ނިންމުމެްއ ނިންމާފައިވަނީ ނުވަތަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލަކުން ނިންމާފަ

ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫަނކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިެގން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ 

  މައްސަލަތައް ބެލުމުގެކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ުހށަަހޅާ، އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ޓެުކހާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނިންމުން މަީތ ިއްޚިތޞާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ެއ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ  55މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ  56ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނޭކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ނެގުމާ ޓެކްސް .54

 56ޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިްނމުން ޓްރައިބިއުނަަލށް ުހށަހެ

މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު  44ވަނަ މާއްދާގައި ުބނާ އިސްތިއުާނފެއް ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އިން ބޭނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ިނންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮްނނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުަމްށކަން އެނގެއެވެ. މީރާ

ނިންމާ ނިންުމންތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވޭނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. މީރާގެ ނިންުމންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56އިދާރީ ނިންމުންތައް ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 ގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ރޫލިން  RU/02-2015/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު  ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ: .55

ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކުންނާއި  SC-RU/02/2015އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  05/2015

ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްްސ 

ސަބަބަކީ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވޭނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވެއެވެ. 

އެ އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ 

ރޫލިންގއަށް ބެލުުމން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާއި 

mailto:info@tat.gov.mv
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ުކން ނިންމާ މަްއސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ުކރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޓްރައިބިއުނަލުތަ

 ސިޓީއެކެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 .ތާއީދުކޮށްފީމެވެ ރައުޔަށް އަޝްރަފްގެ އަޙުމަދު މެްނބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ .56

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .57

 

 ނިންމުން 

މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑުން ޓެކްސް އެޕީލް  ،ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު

މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު TAT-CA-B/2019/023 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށްފައިވާ ނަންބަރު 

މަްއސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް  ،ބަލައިނުގަނެގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި  2021ޖުލައި  15އޮތޯރިޓީއިން 

  . )ތިނެއް( މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމައިފީމެވެ 3ގެންދިއުމަށް މި މައްސަލަ ބަލަުމންދާ 

mailto:info@tat.gov.mv
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އަޑުއެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 ތާތައް ނުކު 

ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  )ހައެއް(  6މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު 

  -:ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅި

ގެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްާއއި، އިތުރަށް ދައްަކންޖެހޭ ( އެލް.ވީ.ެއޗް.އެމްވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް )އަން ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވި  :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .58

ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު 

ވާ ގޮތާއި އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގައިދިޔަ ބައެއް ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް މީރާއިން ކޮށްފައި

. ކަންކަމަކީ މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދު ރަނގަޅު ނޫންކަްނ ސާބިތުވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަްށ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ

ރު ންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިމި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަގެ އަޑުއެހު

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

 Hong)ޓުތައް ހިންގާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ، ހޮންގކޮންގ ޒޯ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރި އެލް އަކީ.ވީ.އެޗް.އެމް( ހ) .59

Kong)  ެގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، ކުންފުީނގެ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރިޒޯޓުތަކުގ

އެއްކޮށްހެން ވަީނ ސިންަގޕޫރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، ކުންފުނީގެ އެސޯސިއޭޓެޑް  (bed capacity)ބެޑް ކެޕޭސިޓީ 

އެލްގެ .ޕީ.އެސް.އަށް ވިއްކާފައިކަމަށާއި، ވީ( އެލް.ޕީ.އެސް.ވީ) Vancances (S) Pte Ltdއެންޓިޓީ އެއް ކަމަށްވާ 

ކަމަށާއި، މިއީ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ކްލަބް މެޑުން ގެންގުޅޭ ( ކްަލބް މެޑް) Club Méditerranéeބެނެފިޝަލް އޯނަރ އަކީ 

 އެފިޝެންސީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިން އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފަންކްޝަން ބިޒްނަސް މޮޑެލްއެއްކަމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ

ކަމަށާއި މިއީ ރިޒޯޓު ހިންގާ ކުންފުިނން  އިން (sales entity)ބަލަހައްޓާނީ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ސޭލްސް އެންޓިޓީތައް 

ަމއެކަނި އޮޕަރޭޝަނަށް ފޯކަސް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ފަދަ ނެގުމުގެ ބަަދލުގައި ހަ (risk)ބޮޑެތި ނުވަތަ ގިނަ ހިރާސްތައް 

މި ގޮތުން ިމ މޮޑެލްގެ ސަބަބުން ވަކިން ާހއްސަކޮށް އޮކިއުޕެންސީ ރިސްކް އަދި ކްރެޑިޓް ރިސްކުން  ،މޮޑެލްއެއްކަމަށާއި

ސްޓްރިބިއުޝަން އާ ގުޅޭ އި، މި ދެްނނެވި މޮޑެލްގެ ދަށުން މާކެޓިްނ އަދި ޑިރިޒޯޓުތަކަށް ނުހަނު ކުޑަވެގެން ދާނެކަމަށާ

އެލް .ޕީ.އެސް.އެލް އާއި ވީ.ވީ.އެޗް.އެންމެހައި ފަންކްަޝނެއްކަހަލަ ޮގތަކަށް ަބލަހައްޓާނީ ސޭލްސް އެްނޓިޓީ ތަކުންކަަމށާއި، އެމް

އަށް ބެޑް އެލް .ޕީ.އެސް.އެލުން ވީ .ވީ.އެޗް.އާ ދެމެދު އޮތް ބިޒްނަސް މޮޑެްލއަކީ މިއީކަމަށާއި އަދި މި މޮޑެލްގެ ދަށުން އެމް

 .  ބޭސިސްގައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ  [cost+5%] ކެޕޭސިޓީ ވިއްކައިފައިވަނީ
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ވަނަ ޓެކްސް އަހަރަށް(  2014އަށް ) 2014އޮކްޓޫބަރު  31 އިން  2013ނޮވެންބަރު  1އެމް.އެޗް.ވީއެލް އިން  )ށ( .60

ތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްޯތ ާޤނޫނުސާބުކޮށްފައިަވީނ ހަމައަށްތޯ އާއި ެގ ދަށުްނ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ހިޤާނޫނުބީ.ޕީ.ޓީ 

އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ގައި  2017އެޕްރީލް  26 އެންެމ ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ނޯޓިސް އެއް ފޮނުވާފައިވަީނ، ބެލުމަށް

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިނެއް( 3ތްގަނޑަކަށް ފެށުނު ފަހުން އޮޑިޓް ިނންމައި ައދަދެއް ކަނޑައެޅުމާ ދެމެދު ވޭތުވެދިޔަ ގާ

 ޔެކިއުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށާއިމީރާ އާއި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާ ދެމެދު ވަނީ އެކި ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ތަފާތު ލި

އަގުތައް ހަދައިފައިވާ  (cost+5%)ގެ އިތުރުކުރުމަކާއެކު  5މި ގޮތުން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިްނ ހަރަދުގެ މައްޗަށް %

ސަބަބާއި މިއީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މިންގަނޑުތަކުން ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ރޭޓުތަކެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށް 

 ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. 

 2014ޖުލައި  1ކުރެވުނު އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާއި ދެމެދު  )ނ( .61

ގެ ނިޔަލަށް ކްލަބްމެޑުން މޮރީޝަސް އާއެކު ހަދާފައިވާ އެޑްވާންސް ޕްރައިޒިން އެގްރިމެންޓްގައިވާ  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން 

ތުުރކުރުމުން އަންނަ ރޭޓަކީ [( އMauritius+8%ި)އަށެއް އިންސައްތަ( ގެ މާކްއަޕް އެއް )] 8ރޭޓުގެ މައްޗަށް %

ގެ ރޭޓް އެކަށީގެންވާކަމަށް  [[cost+18% ފަހުގެ މުއްދަތުތަކަށް އޭގެ، އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއް ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައި

ފުކުރާ ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާކަނޑައަޅައި އެ ރޭޓުތަކަށް ބިނާކޮށް ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ރޭޓުތަކަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ގަބޫލުކުރާ ރޭޓުތަކަށްވުރެ ބޮޑު ޭރޓުތަކެއް ނަމަވެސް އޮޑިޓް  )ރ( .62

 ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަާގތީ އާއި ވިޔަފާރިއާގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މީރާއާއެކު އެއްބަސްވުން ނިމުމަށް

ކަމަށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން މީރާއަށް  ުކިރައްށ ެދިވާދނެ  [reluctantantly]ކަމަށް ދެކި އެ ރޭޓުތަކާއެކު 

 take it or”  “leave itމި ރޭޓުތަކަކީ  ެއްއަބްސެވަފިއަވނ  ން މި ގޮތަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އި

 ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ކަމަށް މީރާއިން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް އެންގުމުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

 ވަނީ މި އޮޑިޓްގެ ކުރީގެ މުއްދަތުތަކަށް މީރާއިން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި މީރާއާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ދަށުން މީރާއިން )ބ( .63

[ ގެ ރޭޓުގަިއ Mauritius+8%ކޮްށ، ވާހަކަދެކެވުނު ގޮަތށް ] (revise)ކޮށް ނިންމައިފައިވާ އޮޑިްޓތައް ަބދަލުކޮށް ނުވަތަ 

ކްސް މުއްދަތަށް ގެ ޓެ 2013އިން އޮކްޓޫބަރު  2010ޓެކްސް ހިސާބުތައް ބަދަލުޮކށްފަިއކަމަށާއި، މި ގޮތުން ނޮވެންބަުރ 

)ސަތޭކަ ސައުވީސް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ތިރީސް ފަސް  124,935,371.00ފުރަތަމަ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ޓެކުުހގެ އަދަދަކީ 

mailto:info@tat.gov.mv
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އަށް ބިނާކޮށް އިސްލާހުކުރެވުނު ޓެކުހުގެ  [Mauritius+8%[، ކަމަށާއި ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް ދިވެހި ރުފިޔާ(

)ސާޅީސް ނުވަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް ދިވެހި  49,577,148.00އަދަދަކީ 

މުއްދަތަށް ފުރަތަަމ ހިސާބުޮކށްފައިވާ ޓެކުހުެގ އަދަދަކީ ގެ ޓެކްސް  2014އިން ޖޫްނ  2011އޮކްޫޓބަރު  އި،ކަމަށާ ރުފިޔާ(

ދިހަ ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތަރެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް )ފަސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ނުވަ 5,693,234.00

)އެއް މިލިއަން  1,514,104.00އަށް ބިނާކޮށް އިސްލާހުކުރެވުނު ޓެކުހުގެ އަދަދަކީ  [Mauritius+8%[އި، ކަމަށާ ޑޮލަރު(

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީރާއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާއި  ފަސް ލައްކަ ސާދަ ހާސް ސަތޭކަ ހަތަރެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(

ޚިލާފަށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާ ވެސް ހިލާފަށް މި އޮޑިޓް މީރާއިން ނިންމީ، ކުރިން މީރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  ގެ ބޭސިސް އެއްގައިކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން cost+25%އަމަލުކުރި ބޭސިސްތައް ބަދަލުކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހަިއގެ ބޭރުން، އަދި ވަިކން  29މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫުނގެ : ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ  .64

ގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސް  TR-2012/B13ނަންބަރު ޚާއްސަކަށް މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ 

އިން އަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް މީރާއަށް އަމިއްލައަށް ފެންނަ އާބިޓްރަރީ އުސޫލަކުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލަ

ގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާަފއިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިުއނަލަކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ. 

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

ވަނަ މާއްދާގައި، ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހުންނަންވާނީ އާމްސް  29ޓީ ޤާނޫނުގެ .ޕީ.ބީ (ހ) .65

އެ މުއާމަލާތެއް ކުިރ އުސޫލުތަކަކީ އާމްސް ]ލެންތު ޓަރމްސްއާ އެއްގޮތަށް ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، ިމ ގޮތުން، 

ވެސް އެއީ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރެވުނު މުއާމަލާތެއް [ ލެންތު ޓަރމްސްއާ އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއް ނޫންނަމަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ( ޅ)ކަމަށް ބަލައިގެން ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ 

އެއީ އާމްސް ލެންތު (  ޓަރމްސްއަށް ގެންނަންޖެހޭނީ އެބަހީ، މުއާމަލާތެއް އާމްސް ލެންތު)މި މާއްދާއަށް އަމަލުކުރެވޭނީ 

ޓަރމްސްގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތެއްކަމަށް ސާބިތުކުރެވިގެންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި، 

ކުރަމުން މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި (Permanent Establishment)އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް 

ކުންފުންޏެއްކަމަށާއި، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޓެކްސް  (Non-resident)އަންނަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ 

ގައި ނެެރފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ  2012ޖޫން  21ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މީރާއިްނ 

TR-2012/B13 ޫޓެކްސް  މަރުކަޒުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ]... ާދއިމީ 3ލިންގ ގެ ޕެރެގްރާފް ގައިކަމަށާއި އެ ރ 

 އެންޑް އިންކަމް އޮން ކޮންވެންޝަން ޓެކްސް މޮޑެލް ޑީ.ސީ.އީ.]އޯ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި ފައިދާ ބިނާކުރެވޭ

mailto:info@tat.gov.mv
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[ މި .އުސޫލެވެ އާންމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ  2 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 7 ގެ  (2010)ކެޕިޓަލް[  އޮން

 ފަދައިންންކަމަށާއި، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މޮޑެލްގެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަންބަުރގައި ވަނީ:

 “… the profits that are attributable … to the permanent establishment … are the profits it might be 

expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate 

and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 

conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the 

enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.” 

 މިފަދައިންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މޮޑެލްގެ ބަޔާންކުރެވުނު ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ، ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ިހސާބުކުރާނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  )ށ( .66

ގެ ކޮމެންޓްރީގައި  7ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ މޮޑެލްގެ އާޓިކަލް 

ށާއި، ހަމައެހެންމެ، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ގައިޑްލައިނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ

ގެ އަންނަނިވި އިބާރާތުން ވެސް އެނގޭކަމަށާއި  4ޢަމަލުކުރަންޖެހޭކަން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގގެ ޕެރެގްރާފް 

ޕެރެގްރާފުގައި ]ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ވަނަ  4ގެ  TR-2012/B13ޓެކްސް ރޫލިންގ ަންނބަރު އެ ގޮތުން 

އެންޓަޕްރައިސްގެ އެެހން ބައިތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ  ދާއިމީ މަރުކަޒާއި އެ މަލްޓިެނޝަނަލް، ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުަމށް

ޕްރައިސިންގ  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރބޭނުންކުރާނީ ] މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމަށް

   [ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ..( އެވ2010ެ) ގައިޑްލައިންސް[

ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށްިދނުމުގެ ގޮުތން މީރާއިން ނެރެފައިވާ އަދި މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި  )ނ( .67

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ  TR-2012/B13ރު ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަްނބަ

[( ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ [ )]އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިނ201019ް]އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިން 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުރުވުނު މުއާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތު ަޓރމްސްގައި ކުރެވިފައިވާ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން  )ރ( .68

ގެ  method  cost plusމުއާމަލާތުތަކެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ސާބިތުކޮށްދޭ ހާލަތެއްގައި ވެސް، މީރާއިން ނަގައިފައިވާ

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގަ

                                                           
19

Enterprises and Tax Administrations 2010, OECD OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational  

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/tpg-2010-en. 
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އަދި އެއަށްފަހު އެ ކޮސްޓްތަކަށް  މަލާތާގުޅޭ ކޮސްޓް ދެނެގަތުންކަމަށާިއ،ގުޅުން ހުރި ފަރާތަށް ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު މުއާ

މި ގޮތުން ކަންކަން ދެނެގަނެވޭނީ  ،ެއއް އިތުރުކުރުންކަމަށާއި mark-upއެންމެ އެކަށީގެންވާ ފައިދާގެ ޕަސެންޓޭޖް ނުވަތަ 

މުއާމަލާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާްތތަކުން އަދާކުރާ ފަންކްޝަްނތަްއ ވަކިވަކިން ދެނެގަނެ ކޮމްޕެރެިބލިޓީ އެނާލިސިސް ހެދުން 

އޮފް  މި ނުކުތާގެ އިުތރު ތަފުސީލު ނޯޓިސްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް މީރާއިން 

 ށް ތަފުސީލުކޮށްދީފައިާވނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ބުނެފައިވެއެވެ. ގެ ނިޔަލަ 2.5އިން  2.3އޮބްޖެކްޝަންގެ 

ގައިޑްލައިންގެ ޕެރެގްރާފް  އޯ.އީ.ސީ.ޑީމިގޮތުން މިަފދަ ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނާލިސިސް އެއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް )ބ(  .69

 ގައި،  1.33

“Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the conditions 

in a controlled transaction with the conditions in transactions between independent enterprises. 

In order for such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of the 

situations being compared must be sufficiently comparable. To be comparable means that none 

of the differences (if any) between the situations being compared could materially affect the 

condition being examined in the methodology (e.g. price or margin), or that reasonably accurate 

adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences. In determining the 

degree of comparability, including what adjustments are necessary to establish it, an 

understanding of how independent enterprises evaluate potential transactions is required…” 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ މިފަދަ ކޮމްޕޭރިޒަން އެއް ހެދުމުގައި އިގްތިސާދީގޮތުން ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާ ހާލަތުތަްށ 

 ކަހަލަ ތަފާތު ހާލަތްތަެކއް އެކުލެވޭނަމަ އެކަމަށް ބަލަންވާނެކަަމށާއި އަދި ކޮމްޕެއަރ ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި އެއްވެސް

ރިއާޔަތްކޮށް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒް އެޖަސްޓްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި އޮތްއިރު، އަދި 

 ރިއާޔަތްކޮށްފައި ށްއެމް.އެޗް.ވީ.އެލުން ތަކުރާރުކޮށް މިވާހަކަ ފާހަގަކުރަމުންދިޔައިރު، މީރާއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިކަމަ

 ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކޮމްޕެއަރެބިލިޓީ އެނާލިިސސް އެއް ހެދުމުގައި އެ ކޮމްޕެއަރ ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއަކާ އެ އެންޓަޕްރައިޒް އަކާހުރި ތަފާތުތައް )ޅ(  .70

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  1.36ގައިޑްލައިންގެ  އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ކޮށް ންދެނެގަނެ، މި ތަފާތުތަކަށް ރިއާޔަްތކުރަންވާނެކަމަށް އިތުރަށް ބަޔާ

 އިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ބަޔާންޮކށްފަ އަންނަނިވި ފަދައިން 
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“As noted above, in making these comparisons, material differences between the compared 

transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual 

comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm’s length conditions )or 

range thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would 

affect conditions in arm’s length transactions. Attributes or “comparability factors” that may be 

important when determining comparability include the characteristics of the property or services 

transferred, the functions performed by the parties (taking in to account asets used and risks 

assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business 

strategies pursued by the parties.” 

 އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ އެސެސްމަންޓެއް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މާއްދާތަކަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، މީރާއިން)ކ(  .71

އެހެީނ، ބެލުމެއް ެނތިކަން ަޔގީންވާކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް  އޯ.އީ.ސީ.ޑީހަދާފައިވަނީ 

ކުރިފަދަ ކޮމްޕެއަރެބިލިޓީ އޮޑިޓް އަދި އޮބްޖެކްޝަން މަރުހަލާގައިވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ކެނޑިނޭޅި ބުނަމުން ދިޔައީ، ބަޔާން

އެނާލިސިސް އެއް މީރާއިން ހަދަްނވާނެކަމަށާއި އަދި މިފަދަ އެާނލިސިސް އެއް ހެދުމުގައި މީރާއިން ބަަލންޖެހޭނެ ކަްނތައްތަކެއް 

އިން ވެސް ވަކިން .ވީ.އެލުން ފުރިަހމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށާއި އޭގެތެރެޗްއެބަހުރިކަމަށާއި އަދި އެކަންތައް ބެލުމަށް އެމް.އެ

ހާއްސަކޮށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްގައި ވާ ގޮުތން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ިގނަ 

ކުރަނީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް.އިން ނޫންކަމާއި، ހާއްސަކޮށް މާކެޓިން އަދި  (perform)ފަންކްޝަންތަކެއް ޕާފޯމް 

ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް  ސޭލްސް އެންޓިޓީތަކުން ކަމަށާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޝަންއާގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ކުރަނީ

އިތުރަށް އޮުޅންފިލުވަންވެސް އެއްވެސް  ފަރުވާލެއް ނުބަހައްާޓ، އަދި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖަވާބެއްވެސް ނުދީ، ނުވަތަ

މަސައްކަތެއް ނުކޮށް މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ މީރާއަށް އަމިއްލައަށް ފެންނަ "ސިއްރު ބޭސިސް" ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

 ފަރާތުން  ނިގުޅައިގަނެވޭފަދަ ގޮތަކަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާއޭގެ ސަބަބުން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ ގިނަ ހައްގުތަކެއް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

( ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި މުއާމަލާތެއް ކުރެވުމަކީ އެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ނުވަތަ ކުރެވޭނީ އާމްސް )އ .72

ގައި ވަނަ ޕެރެގްރާފު 1.5ލެންތު އުސޫލާ ިހލާފަށް ކަަމށް ޭއގެ ޒާތުގައި ބަލައިެގންނުވާނެ ކަަމށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ 

ސަރީހަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ކޮމްޕެރެބިލިޓީ ެއނާލިސިސްއެއް ހެދުމެއް ނެތި، 

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ އާމްސް ލެންތުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަމަށާއި، 

 Tax” administrations should not …ގައިވަނީ،ވަނަ ޕެރެގްރާފް 1.5ންގެ ލައިއޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑް
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automatically assume that associated enterprises have sought to manipulate their profits. 

There may be a genuine difficulty in accurately determining a market price in the absence 

of market forces or when adopting a particular commercial “strategy…  ްމިފަދައިން ކަމަށ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

މި ށްުބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަ ”Secret Comparables“ ށް މީރާއަ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .73

ހުަށހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަަލގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފަިއވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ނުކުތާއާ ގުޅިގެން 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

ރިޒޯޓަކީ ކޮަބއި ކަމާއި އެ ރިޒޯޓުތައް )ނުވައެއް(  9ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ  comparablesމި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  )ހ( .74

ނަމަވެްސ މި ފަދައިން މައުލޫމާތު  ކަމަށާއި،ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަުކން ކަން ބަޔާންކުރުމަށް މީރާއިްނ ދެކޮޅު ހަދާ

ޕްރައިޒިންގ މައްސަލަތައް  ފަރސް( އަށް ބަލައިގެން ޓްރާނSecret Comparablesްހިއްސާނުކޮށް، ސިއްރު މައުލޫމާތު )

ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  Secret Comparablesމި ގޮތުން  20އްކަމަށާއިނާ ހިލާފު ކަމެ.ޑީ ގައިޑްލައި ނިންމުމަކީ އޯ.އީ.ސީ

 ގައިކަމަށާއި،ބޭއިންސާފުން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވަނީ އެއީ  3.36އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.އަންނަނިވި ފަދައިން އެ ޕެރެގްރާފުގައި 

“A. 4.3.3 Information undisclosed to taxpayers 

3.36 Tax administrators may have information available to them from examinations of 

other taxpayers or from other sources of information that may not be disclosed to the 

taxpayer. However, it would be unfair to apply a transfer pricing method on the basis of 

such data unless the tax administration was able, within the limits of its domestic 

confidentiality requirements, to disclose such data to the taxpayer so that there would be an 

adequate opportunity for the taxpayer to defend its own position and to safeguard effective 

judicial control by the courts.” 

                                                           
އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންސް ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ  B13-TR/2012މީރާގެ ނަންބަރު  20

 ވޭނެއެވެ.މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ޓްރާންަފރ ޕްރައިޒް ކަނޑައެޅުމުގައި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފަށް އަމަލެއް ނުކުރެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން
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ބޭނުންނުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ  Secret Comparablesޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިން މައްސަލަތަކުގައި  )ށ( .75

ގެ  21މި ނުކުތާއާ ގުިޅގެން ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މެނުއަލް ކަނި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ އަކުން ނޫންކަމަށާއި،ހަމައެ

 ފައެވެ. ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް 22ފައިވަނީ އަންަނނިވި ފަދަިއންގައި ބަޔާންކޮށް B.1.6.32ޕެރެގްރާޕް 

“B.1.6.32. Caution should be exercised in permitting the use of secret comparables in 

the transfer pricing audit unless the tax authorities are able to (within limits of 

confidentiality) disclose the data to the taxpayer so as to assist the taxpayer to defend 

itself against an adjustment. Taxpayers may otherwise contend that the use of such 

secret information is against the basic principles of equity, as they are required to 

benchmark controlled transactions with comparables not available to them—without 

the opportunity to question comparability or argue that adjustments are needed.” 

ގެ މައުލޫމާތު ޓެކްްސ  comparablesޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މައްސަލަތަކުގައި ޓެކްސް އިދާރާއިން ބޭުނންކުރާ  )ނ( .76

ހޯދާ ގޮތާއި އެ ކަމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަކީ ވެސް ޓެކްސް  comparablesދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން އެ 

ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭެނ އެއްޗެއް ކަމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމަށާއި، މި ގޮތުްނ، އެ 

 ،ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި 3.46ގައިޑްލައިންގެ 

 “The process followed to identify potential comparables is one of the most critical 

aspects of the comparability analysis and it should be transparent, systematic and 

verifiable. In particular, the choice of selection criteria has a significant influence on 

the outcome of the analysis and should reflect the most meaningful economic 

characteristics of the transactions compared. …” 

                                                           
21   for Developing Countries (2017)United Nations Practical Manual on Transfer Pricing  

ގައި ވެސް މި ކަންކަން އޮންނަ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒް ކަނޑައެޅުމަށް މި މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރަންޖެހެނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިނަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫ.އެން މޮޑެލް  22

 ގެ ގޮތުންނެވެ. ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައުތަކުގައި މި ކަންކަން ކުރާ ގޮތް އިތުރަްށ ބަޔާންކޮށްދިނުމު
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ހޯދާ ގޮތާއި އެ ކަމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް  comparablesމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޓެކްސް އިދާރާއިން ބޭނުންކުރާ 

ވަނަ  B.2.3.4.30ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރުމުގެ މުހިންމު ކަން ވަނީ ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މެނުއަލްގެ 

 ”It is very important that the taxpayer or tax administration using the ޕެރެގްރާފްގައި

justifies and documents the criteria used to ” and/or “deductive” approaches “additive

, include or exclude particular third party data from the pool of potential comparables

in order to ensure a reasonable degree of objectivity and transparency in the process. 

and by the tax  the process should be reproducible by the taxpayerrticular, In pa

administration that wishes to assess it. It is also very important that third party data 

be refined using qualitative criteria. It would be improper to use financial information 

relating to the transactions of a large sample of companies that have been selected 

solely because they are classified in a database under a “given industry code.  ްމިފަދައިނ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހޯދާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ  comparablesއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ  comparables ( )ރ .77

ފުރިހަމައަްށ ހިއްސާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޓެކްސް އިދާރާއިން ކުރާ ދައުވާއިން ދިފާއުވުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް 

ކަމަށް ބުނާ މުއާމަލާތްަތކަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް  comparablesޓެްކސް އިދާރާއިން ންކަމަށާއި، ފުރުސަތު ދިނު

comparables  ެކަން ޔަގީންކުުރމަށާއި، އcomparables  ްއާ ގުޅިގެން މުއާމަލާތުގެ އަގަށް އެއްވެސް އެޖަސްޓްމަންޓެއ

ނެގުމުގަިއ  comparablesހަމަ އެހެންެމ،  ންކަމަށާއި،ސް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ އެޖަސްޓްމަްނޓެސް ވެ

 ކަނޑައެޅުމުގައި  ޕްރައިޒް ޓްރާންސްފަރކަމަށާއި، ެއހެންކަމުން، 23ން ގ[ ހުއްޓުވު ޓެކްސް އިދާރާއިން ]ޗެރީޕިކިން

ބޭނުްނނުކުރުމަށް އެ  Secret Comparablesގައިޑްލައިނަށް ކަމަށްވާ ިހނދު އަދި  ޑީ.ސީ.އީ.އޯ މަލުކުރަންޖެހޭނީޢަ

ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުއާމަލާތްަތކުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު  comparables ،ގައިޑްލައިނުން ހުއްދަ ނުކުރާ ިހނދު

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޑައެއް ނޭޅޭނެއެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއާ ހިއްސާ ނުކޮށް އެ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް އަަދދެއް ކަ

 އިވެއެވެ. ބުނެފަ

                                                           
 ވަނަ ޕެރެގްރާފް. B.2.4.4.4ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މެނުއަލްގެ   23
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ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުއާމަލާތްތަކާއި އެ  comparablesމަލާތުގެ ޢާ.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ކޮްށފައިވާ މުއެމް)ބ(  .78

މުއާމަލާތްތައް ހޯދުނު ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނޭނގޭނަަމ އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި 

މަލާްތތަކަކީ ޢާމު އެ ޮގތުން އެ ކަމަށާއި،ކަން ެދނެގަނެވޭކަށް ެނތް comparablesބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ 

uncontrolled transaction  ްތަކެއް ކަމެއް އަދި އެއީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކާ އެއްފަދަ މުއާމަލާތްތަކެއ

ނަމަވެސް މީރާއިން ދީަފއިވާ މަދު މައުލޫމާތަށް ެބލި ނަަމވެސް އެ މުއާމަލާތްތަކަކީ  ކަމަށާއި،ތް ކަމެއް ވެސް ދެނެގަނެވޭކަށް ނެ

comparables  ަހުރިކަމަށާއި، ކަަމށް ނުެބލެވޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ެއބcomparables  ުނެގުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މައިގަނޑ

 ،ދެ ޝަރުތާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމުކަމަށާއި އެގޮތުން

ތަކެއް ކަން ޔަގީނެއް  uncontrolled transactionމީރާއިން ނަގައިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަކީ  78.1

މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުތައް ހިސާބުކުރުމަށް މީރާއިން ބޭނުންކުރި ]އުސޫލާއި ނުކުރެވޭކަމަށާއި، 

 އަސާސްތަކާއި ހިސާބުކުރުމުގެ ތަފްސީލްތައް[ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ީމރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ

 “Average markup calculation” ެއަސާސެއް އަދި ތަފުސީލެއް ، އްވެސް އުސޫލެއްތާވަލަކީ އޭގައި އ

ބަޔާންކުރެވުނު ތާވަލުގަިއ މީރާއިން  ކަަމށާއި،ވެސް އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

އަދަދުތައް ނަގައިފައިވަނީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ކޮން ރިޒޯޓުތަކަކުން ކަމާއި، އަދި އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ތާވަލުގައިވާ 

އަދަދުތަކަކީ ކޮން ފައިސާއަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަދަދުތަކެއްކަން ވެސް އެނގެން ނެތްއިރު، ހަމައެކަނި 

 މަށާއި،އް ނެތްކައަދަދުތަކުގެ ސައްހަކަން ވެސް ކަށަވަރުކުރެވޭކަށެ

މެދުގައި  ނެތް ފަރާތްތަކެްއގެ އަކީ ގުޅުން comparable ބޭނުންކުރާ ކަނޑައެޅުމުގައި ޕްރައިޒް ޓްރާންސްފަރ 78.2

އެއް ނެގުމުގައި  comparableއެހެން ކަމުން  އްކަމަށާއި،ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަކަށް ވުަމކީ އަސާސީ ޝަރުތެ

independent  ަކޮށް މުއާމަލާްތކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް، އެަބހީ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތައް ނުަވތަ އެ ފަދ

މީގެ ސަބަބަކީ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ އްކަމަށާއި، މެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކުންފުނިތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތްަތއް ނުހި

ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް )މިސާލަކަށް ޓްޭރޑްމާކް ލައިސަންސް، މެނޭޖްމަންޓް ހިދުމަތް، 

ގެ ސަބަބުން އެ ލޯނު ފަދަ މުއާމަލާތްތައް( ޮކށްަފއިވަނީ އާމްސް ލެންތު އުސޫލުން ކަމަށް ނުވެދާނެތީ އާއި އޭ
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މި ނުކުާތއާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާައށް ނުވަަތ މުއާމަލާތުގެ އަގަށް އަސަރުކޮށްަފއި އޮވެދާނެތީކަމަށާއި، 

 ،ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި B.2.3.4.26ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މެނުއަލްގެ 

“When adopting the additive approach special care should be taken in order 

to provide a reliable comparable; it is not sufficient that a third party company 

be well-known in the relevant industrial sector. Also, one needs to avoid 

potential third party companies who themselves have transfer pricing issues.” 

 މަށާިއ،ދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމިފަ

ރިޒޯޓަކުން މެނޭޖްމަންޓް ފީއާ ގުޅޭ  8ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން  9ބަލާއިރު  މައުލޫމާތަށް ދީފައިވާ މީރާއިން 78.3

މެނޭޖްމަންޓް ފީއެއް ދައްކައިގެން ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމަކީ ގުޅުން ހުރި  24ކަމަށާިއ،މުއާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ

ކަމަށް މީރާއިން  comparablesއެހެން ކަމުން  އްކަމަށާއި،ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިންތިޒާމެ

 ފަރާތަކާ ދެމެދުގައިނަމަ ބުނާ ރިޒޯޓުތަކުން މެނޭޖްމަންޓް ފީގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތާ ގުޅުން ހުރި

އެއް ކަމަށް ބަލައިގެން  comparablesއެއް ކަމަށް ނުވާތީ އެއީ  uncontrolled transactionއެއީ 

ނަމަވެސް މީރާިއން ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ަބލާއިރު މި ކަން ދެނެގަނެވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ގޮތެއް  ކަމަށާއި،ނުވާނެ

ފުނީގެ ފައިދާއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަށް ން އޮތް ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ކުންއަދި މި ހަގީގަތް މިހެ ކަމަށާއި،ނެތް

 ކަމަށާއި،މީރާއިން އެއްވެސް އެޖަސްޓްމަންޓެއް ވެސް ހަދައިފައެއް ނުވާ

ރާއިން ނަގާފައިވާ މުޢާމަލާްތތަަކކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެއްފަދަ މުޢާމަާލތްަތކެއް ކަން މީ 78.4

ގެ އިކޮނޮމިކް  comparableނެއް ނުކުރެވޭކަމަށާއި، ޓްރާްނސްފަރ ޕްރައިޒް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޔަޤީ

ކެރެކްޓަރިސްޓިކްސްއަކީ ޓެސްޓުކުރެވޭ މުއާމަލާތް )އެބަހީ، ގުުޅން ހުރި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގަިއ ކޮށްފައިވާ 

ވުމަކީ ވެސް އަސާސީ ޝަރުތެއްކަމަށާއި، މުއާމަލާތަކަށް (sufficiently similar)މުއާމަލާތް( އާ އެއްފަދަ 

މި ގޮތުން ަބލާއިރު އެންމެ ފުރަަތމަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރަނީ މެނޭޖްމަންޓް 

                                                           
 .“Management Fees (C)”ގެ ކޮލަމް  “Average markup calculation”މީރާއިން ހުށައަޅައިފައިވާ  24
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ރިޒޯޓަކުން  8ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން  9ފީއެއް ދައްކާ މޮޑެލްގައި ކަމަށްނުވި ނަމަވެސް މީރާއިން ނަގަިއފައިވާ 

މިއީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ުކރާ މުއާމަލާތްތަކާއި މީރާއިން ބަޔާންކުރާ  ންކަމަށާިއ،މަންޓް ީފ ދެއްކުމެނޭޖް

 25އްކަމަށާއި،މުއާމަލާތްތަކާ ދެމެދު ފެންަނން އޮތް ފާޅުކަން ބޮޑު ތަފާތެ

ޝަރުތެއް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  5އަށް ބަރޯސާވުމަށް  comparableޕްރައިޒްއެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނަގާ  ޓްރާންސްފަރ 78.5

 އެ ޝަރުތުތަކަކީ: 26ކަމަށާއި،ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

• The contractual terms of the transaction. 

• The functions performed by each of the parties to the transaction, taking 

into account assets used and risks assumed, including how those functions 

relate to the wider generation of value by the MNE group to which the 

parties belong, the circumstances surrounding the transaction, and industry 

practices. 

• The characteristics of property transferred or services provided. 

• The economic circumstances of the parties and of the market in which the 

parties operate. 

• The business strategies pursued by the parties. 

 ކަމަށާއި ކަން މިހެން އޮތުމުން ިގނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭކަމަށާއި، އެގޮތުން ހުރި ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ:

ނަގައިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކަކީ އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއްގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ރިޒޯޓުތަކެއްތޯ، ނުވަތަ އެ މީރާއިން  •

 ރިޒޯޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބްރޭންޑުގެ ދަށުްނތޯ؟

އިން މީރާއިން ނަގައިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކުގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މާކެޓް ޕޮޒިޝަން ހުރީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް •

 ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާ އެއް ފެންވަރެއްގައިތޯ؟

                                                           
 ވަނަ ސަފުހާ(. 45ވަނަ ޕެރެގްރާފް ) 1.36އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ  25
 ( ގެ މާކްއަޕް ހުރީ އެހެން ރިޒޯޓުތަކާ އަޅައިބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަކޮށް ަކން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.Resort Fމެނޭޖްމަންޓް ފީއެއް ނެތި އޮޕަރޭޓްކުރާ ރިޒޯޓް ) 26
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

މީރާއިން ނަގައިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކުން ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެނީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއާ  •

 އެއް ފެންވަރެއްގައިތޯ؟

 ފޯރުވައިދޭތޯ އާއި މީރާއިން ނަގައިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތައް •

 ފޯރުވައިދޭނަމަ އެ ހިދުމަތްތައް ުހރީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއާ އެއް ފެންވަރެއްގައިތޯ؟

މީރާއިން ނަގައިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކުން އަދާކުރާ ފަންކްޝަންތަކާއި، ބޭނުންކުރާ އެސެޓުތައް އަިދ ނަގާ  •

 ރިސްކުތައް ހުރީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއާ އެއްގޮތަށްތޯ؟

ށްފައިވާ ކަން އެނގޭކަށް ނަމަވެސް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އެއްވެސް ޝަރުތަކަށް މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮ މިއީކަމަށާއި،

 ކަމެއް ފެންނާކަށް ވެސް އަދި އެއިން ކަމަކަށް ބަލައި މުއާމަލާތުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެނައި ކަމަށާއި،ނެތް

މުން، އޮޑިޓް މަރުހަލާއިން ފެށިގެން މިއަާދ މި ކަންކަން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއަށް އެނގެން ނެތު 27ކަމަށާއި،ނެތް

ހަމައަށް އައި އިރު ވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއަށް ލިބިފައިވާ ދިފާއުވުމުގެ ފުރުސަތުން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް ވަނީ 

ށް އަދި މި ކަމަށް އެކަނި ބެލި ނަމަވެސް މީރާއިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކީ ގާނޫނުަތކާ އެއްގޮތަ ވާކަމަށާއި،މަހުރޫމުވެފައި

 ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެއް ކަމަށް ބެލެެވން ނެތަީތ، އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެސެސްމަންޓަކީ ބާތިލު

  ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށް ދެކޭ

ކަމަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕް ހުރީ މީރާއިން   ހަދައިފައިވާ ހިސާބުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ުމހިންމުރާއިންމީ (ޅ) .79

މީރާއިން  ންކަމަށާއި،އަށް( ގައި ކަމަްށ ވު 58އިން % -1ރިޒޯޓުގެ މާކްއަޕް ހުރި ރޭންޖު )%)ނުވައެއް(  9ނަގައިފައިވާ 

 އްކަމަށާއި،އެ comparableރިޒޯޓަކީ ވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ކުރާ މުއާމަތާތްތަކުގެ  )ނުވައެއް( 9ދެކޭ ގޮތުގައި މި 

އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މި ރިޒޯޓުތަކުގެ މާކްއަޕް ހުރި ރޭންޖުގައި މާކްއަޕް ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މުއާމަލާތްކޮށްފައިވަީނ 

އެަބހީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕަށް ބަދަލެއް ގެންނާކަްށ  ކަމަށާިއ،އާމްސްލެންތު އުސޫލުން ކަމަްށ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

މަލުކުރާނަމަ އެ ކަނޑައެޅެނީ އާމްސް ލެންތު ރޭންޖުގައި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކަޕް ހުރި ޢަން ގޮތަކަށް އެހެ ކަމަށާއި،ހޭނުޖެ

                                                           
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށައެޅުނު އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާަތކުގައި ވެސް މި ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 27
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ނަމަވެސް ނުވަތަ އަންކޮންޓްރޯލްޑް ޓްރާންސެކްޝަނާ އެއް ހަމައެއްގައި މާކަޕް ހުރި ނަމަވެސް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ 

އަދި މިއީ ބީ.ޕީ.ީޓ  ކަމަާށއި،މީކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި،އެސެސްމަންޓަށް ބަދަލު ގެްނނަްނޖެހޭ

 ، ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި  3.60އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ  ކަމަާށއިގާނޫނާ ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފު ނިންމުމަކަށް ނޫނީ ނުާވނެ

“If the relevant condition of the controlled transaction )e.g. price or margin( is within 

the arm’s length range, no adjustment should be made.” 

އަޕަށް ބަދަލެއް ކަން މިހެން އޮއްވައި، މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ގޮތަށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، 

ގެންނަނަމަ އެ ބުނެވެީނ މީރާއިން ނަގައިފައިވާ ބައެއް ރިޒޯޓުަތކަކީ އެ ލިސްޓުގައި ހުރި އެހެްނ ރިޒޯޓުތަކަށްވުރެ ބޮޑަްށ 

comparable  ާރިޒޯޓަކީ ވެސް  9ރިޒޯޓުތަކެއް ކަަމށެވެ. މިއީ ހުދު މީރާއިން ކުރަުމން އަންނަ ދައުވާ )މީރާއިން ބަާޔންކުރ 

comparable ެމީރާއިންއްކަމަށާއި، އެއް ކަމަށް ބުނުން( އާ ފުށޫއަރާ އަދި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފު ކަމ 

% 25އިްނ ފެންނަން އޮތް ފަދައިްނ، މާކްއަޕް ގެ ގޮތުގައި  Average markup calculation ހިއްސާކޮށްފައިވާ

 ކަމަށާއި،ރިޒޯޓެއްގެ މާކްއަޕްގެ އެވްރެޖް ނަގައިގެން )ނުވައެއް( 9އެއް މީރާއިން ނަގައިފައިވަނީ  )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(

ނަމަވެސް އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ޓެކްސް އިދާރާތަކުން ވެސް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒްއެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޮޑު 

 އެ ސަބަބަކީ މީގެ 28ކަަމާށއިންއެވްރެޖަކަށް ނޫ ަކމަށާއި،ރޭންޖެއްގެ އަދަދުތަކަކަށް ބަާލަނމަ ބަލަނީ އޭގެ މީޑިއަން އަށް

 )އަށެއް( 8މިސާލެއްގެ ގޮތުން  ށްކަމަށާއި،ގެ ސަބަބުން އެވްރެޖް ޑިސްޓޯޓްވުން ހުއްޓުވުމަ outliers ހިމެނޭ ރޭންޖުގައި

މި  ނަމަކަމަށް ބަލާ %60އަދި ، %7، %6، %5، %4، %3، %2، %1ކުންފުންޏެއްގެ މާކްއަޕްގެ ގޮތުގަިއ ހުރީ 

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  4.5ނަމަވެސް މީޑިއަންއަކީ % ކަމަށާއި، 11ޖަކަށްވާނީ %އަދަދުތަކުގެ އެވްރެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަމަށާއި،  ”Transactional Net Margin Method“މި މައްސަލައިގައި އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  (ކ) .80

)ޖުމުލަ ހަރަދުން އޮޕަރޭޓިންގ   Return on Total Costމިގޮތުން މި ކުންފުނީގެ ފައިދާެގ ނިސްބަތް ހޯދައިފައިވަނީ 

                                                           
އެވެ. އެވްރެޖާއި މީޑިއަންގެ ތަފާތު މި ތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ މީރާގެ މެތަޑޮލޮޖީ ރަނގަޅު  25ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާކްއަޕްތަކުގެ މީޑިއަންއަކީ ވެސް %މީރާއިން  28

 ނޫން ކަން ދައްކައިދިނުމަށެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 

   

 

 

ޞަފްޙާ      86 ގެ  37  

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ޕްރޮފިޓް ގެއްލުމުން އޮްނނަ ައދަދު )އެބަީހ، މާކްއަޕް( އަްށ ބަލައިގެންކަމަށާއި، މި މެތަޑް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮުތން 

 ވަނަ އަްނނަނިވި ފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިާވކަމަށާއި،  2.98އަދި  2.86، 2.83 އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ

“2.83 As a matter of principle, only those items that )a( directly or indirectly 

relate to the controlled transaction at hand and (b) are of an operating 

nature should be taken into account in the determination of the net 

profit indicator for the application of the transactional net margin 

method.” 

“2.86 Non-operating items such as interest income and expenses and income 

taxes should be excluded from the determination of the net profit 

indicator. Exceptional and extraordinary items of a non-recurring 

nature should generally also be excluded. …” 

“2.98 … Moreover, in most cases only those costs which are of an operating 

nature should be included in the denominator. …” 

އަށް އަމަލުކުރާއިރު ފައިދާގެ ނިސްބަތް ހޯާދނީ ޖުމުަލ  ”Transactional Net Margin Method“ އެހެން ކަމުން

ހަރަދުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ހަރަދުތައް ހިމަނައިގެްނ ކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ެއަބ އޮތްކަމަށާއި، މީރާއިން 

ސާބުތަކުގައި ވަނީ މެނޭޖްމަންޓް ފީގެ އަދަދަށް ނެޓް ޕްރޮފިޓް )ނުވައެއް( ރިޒޯޓާ ގުޅިގެން ހަދައިފައިވާ ހި 9ވާ ނަގައިފައި

އެބަހީ، މީރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާ އެޖަސްޓެޑް ނެޓް ޕްރޮފިޓުގެ އަދަދަކީ މެނޭޖްމަންޓް ފީ އުނިކުރުމުގެ  29އިތުރުކޮށްފައިކަމަށާއި،

ގ ނޭޗަރގެ ހަރަދެއް ކަމަށްވާތީ މީރާއިން މި ކުރިން އޮންނާނެ އަދަދެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ އޮޕަރޭޓިން

ވަނަ ޕެރެގްރާފާ ހިލާފު އެޖަސްޓްމަންޓެއްކަމަށް  2.83ގެނެސްފައިވާ އެޖަސްޓްމަންޓަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

                                                           
. ފައިނޭންސް ކޮސްޓަކީ އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ “C]-B-NP. D=[A Adjusted”ގެ ކޮލަމް  “Average markup calculation”މީރާއިން ހުށައަޅައިފައިވާ  29

 ހަރަދަކަށްނުވާތީ، އެޖަސްޓެޑް ނެޓް ޕްރޮފިޓް ހޯދުމުގައި ފައިނޭންސް ކޮސްޓް ހިމަނައިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ.
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ސަމާލުވާންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ހިސާބު ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ”Transactional Net Margin Method“ )އ( .81

ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  2.50 ގުޅިގެން އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ ( އެވެ. މި ކަމާ consistencyއެއް އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅުން )

 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންަނނިވި ފަދަިއންކަމަށާއި، 2.81

“2.50 In addition, when applying the cost plus method one should pay attention 

to apply a comparable mark up to a comparable cost basis. …” 

“2.81 Another important aspect of comparability is measurement consistency. 

The net profit indicators must be measured consistently between the 

associated enterprise and the independent enterprise. …” 

އެހެންކަމުން، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕާ އަޅައިބެލުމަށް ނަގާ އެެހން އަދަދުތަކަކީ ވެސް މެނޭޖްމަްނޓް ފީ ދެއްކުމުގެ ފަހުން 

މީގެ އިތުރުްނ، މާކްއަޕް ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާއިން މެނޭޖްމަންޓް ީފ އަދަދުތަކަކަށްާވން ޖެހޭކަމަށާއި، ހިސާބުކޮށްފައިވާ 

( ”COS+Expenses [E]“ގެ ކޮލަމް  Average markup calculationހިމަނައިފައިނުވާީތ، ކޮސްޓް ބޭިސސް )

ނަމަވެސް އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ހަރަދުތަކަކީ މާކްއަޕް  ،ކަަމާށއި ފީ ނުހިމަނާ ކަމަށް ބެލެވޭގައި ވެސް މީރާއިން މެނޭޖްމަންޓް

ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހަރަަދކަށްވާތީ ކޮސްޓް ބޭސިސްގައި މެނޭޖްމަންޓް ފީ ވެސް  denominatorހިސާބުކުރުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންގައި ޑީ.ސީ.އީ.އޯ ިހސާބުތަކަކީ ހަދައިފައިވާ މީރާއިން ކަމުން އެެހންކަަމށާއި، ންޖެހޭނެހިމަނަ

 ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  ބެލެވޭކަށް ކަމަށް ހިސާބުތަކެއް ހަދައިފައިވާ އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް  )ވ( .82

މީރާއިން އަންގައިފައިވަނީ ގާނޫނުގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނާލިސިސްއެއް ނުހަދާކަމަށާއި، 

ކަމަށް މީރާއިން ުބނާ މުއާމަލާްތތަކުގެ ތަފުސީލު ިދނުމަށް މީރާިއން އިންކާރުކުރާތީ، އެީއ  comparablesހަމަ އެހެންމެ 

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކާ އެއްފަދަ މުއާމާތްތަކެއް ކަން ޔަގީންކުރެވޭ ގޮތެއް ވެސް ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް 

ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ ސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެ ަކމަށް ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނާލިސިސް ހަަދއި އެ އެނާލިސި
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)]ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ މައްސަލަ[(  30އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަްނޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ހަމަ އެހެންމެ، މީރާއިން ހިސާބުކުރާ އަދަދެއްގެ  31މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާކަަމށާއި،

ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންވާނެ ކަމަށާިއ، އެ ފަދައިން ތަފުސީލު ހިއްސާނުުކރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 

 32ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަބްދުލްއަފޫރު އަލީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް  43

)]އަބްދުލްއަފޫރު އަލީ މައްސަލަ[( މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 ތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ފަރާ

ންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ "މީރާއިން ވެސް އެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ތަހުގީގުކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރަ )މ( .83

ކަމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިާވ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ިއްނތަކުގެ ތެރޭގައި" ޤާނޫނު

ތެރޭަގއި ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއި،  ނިންމުމުގައި 33ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރެވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޤަޟިއްޔާ

މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކަށް  މީރާގެ

ވަނަ  3ނޫނުގެ ޤާހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ މީރާގެ މަގުސަދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

މުތުލަގު  ކޮށްފައި އޮތުމުން އޮޑިޓްކުރުމުގައްޔާއި އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއަށް ލިބިދީފައިވަނީމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާން

ޓުމުެގ ނޫުނތަކުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ޔަގީންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ނެގެހެއްޤާ، ބާރުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި

މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތުަތކަކީ އާމްސް ލެންތުގެ  މުހިއްމުކަން ދޭހަވާކަމަށާއި

މުއާމަލާތުތަކެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ނިންމާ ހާލަތެއްގައި، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އުންމީދުކުރާނީ އެ ފަދަ ކަންކަމުގައި 

އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާނެ  ލައަށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން އަމިއްޢަމީރާއިން 

ނަމަވެސް، މިއިްނ އެއްވެސް ގަވާއިދަކަށް ތަބާނުވެ، މީރާގެ އަމިއްލަ އާބިޓްރަރީ ނިންމުމަކުން އިންޑަސްޓްރީ  ކަމަށްކަމަށާއި،

                                                           
 (.2021ޖޫން  14މައްސަލަ ) B/2019/034-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  30

31
]CA-TAT-  ރިޓީމައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ވަނީ ސެންކްޗުއަރީ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯމި  

B/2019/035] ( ަ2021ޖޫން  14މައްސަލ) ،ީނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  [TAT-CA-

B/2019/034] ( ަ2021ސެޕްޓެންބަރު  9މައްސަލ)،  ިނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަދ  [TAT-CA-

B/2020/012] ( ަގެ ނިންމުމުގައި ވެސް ދަމަހައްޓައިފައެވެ.2021ސެޕްޓެންބަރު  9މައްސަލ ) 

32
 (.2021ސެޕްޓެންބަރު  1މައްސަލަ ) B/2020/012-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  

 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCނަންބަރު   ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 2013އޮކްޓޫބަރު  03 33

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 

   

 

 

ޞަފްޙާ      86 ގެ  40  

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ގުތަކެއް ގެއްލިގެންާދ ހައްގެ މް.އެޗް.ވީ.އެލްއެކަމުގައި އެވްރެޖެއް ކަމަށް ބުނެ އަދަދެްއ ކަނޑައެޅުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މި 

 ކަމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ނޫނުތަކުަގއި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ޤާ މަލުތައް ހުންަނންވާނީ ޢަދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ  )ފ( .84

މެއް ނުނިންމޭނެ ކަމަްށ ކަނޑައެޅިެގން ދީފައިނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮްށގެން މީރާއަށް މި ފަދަ ނިންމު ނޫނަކުން މީރާއަށް ޤާ

ތަކެއް ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މަލުޢަމަލުތަކަކީ 'އަލްޓްރާ ވިރެސް' ޢައަދި މި ފަދަ  ،ދެކޭކަމަށާއި

2012/SC-C/35  ްއޮންނަކަމަށާއި، މި ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ށ( ޤަޟިއްޔާއިންވެސް ސާފުކޮށް އެނގެނ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ "ޤާޫނނުއަސާސީގައި މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތާއި )ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލީގަލްޓީ( މަބްދައުްއ 

އްޗަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނެއް ނުވަަތ އެޅިފައި އޮތްގޮތުގެ މަދުސްތޫރިއްޔަތު )ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްޓީ( ކަނޑަ

ނާއެއްނެތި ންމުމެއްވިޔަސް އެއްވެސް އިސްތިސްޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ އިޖުރާއާތެްއ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ނި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެހައި ާމއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާންވާނެކަމާިއ، ދައުލަތުގައި ޢަމަލުކުރެޭވ އެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް، ނުަވތަ 

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ުނވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އެއްވެސް ޤަރާރެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ިނންމުމެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް 

ވެއެޖެނަމަ ޟުއިޖްރާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތަޢާރު

އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ިނންމާ އެންމެހާ ނިންުމންތަްއ  ާބޠިލުާވނެ" ކަމައްކަމަށާއި މިންވަރު ވިޟުއެ ތަޢާރު

އަިދ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން  ށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއިޫނނުގައި ބަޔާްނކުރާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަން ވަރަ ޤާހުންނަންޖެެހނީ 

ންވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކާ ހިލާފުވެގެންވާނަަމ، އެ ހިލާފުވި ނިންމުމަކީ ނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާޤާނިންމާ  ނިންމުމެއް  

 ކުރުމުން އެނގޭކަމަށް ރިއާޔަތް ޤަޟިއްޔާއަށްކަނޑައެޅިގެން ބާތިލު ނިންމުެމއްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެ ދިޔަ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

  ކަމަށcost+25%ް އެލް އިން ވީ.އެސް.ޕީ.އެލްއާ އެކު ކުރި މުއާމަލާތުގެ އަގަކީ އެމް.އެޗް.ވީ. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .85

އަކީ މި ަފދަ މުއާމަލާތުގެ އިންޑަސްޓްރީ ެއވްރެޖް އަގުކަމަށް ބެލިއިރު  )ފަްނސަވީސް އިންސައްތަ( %25ކަނޑައެޅިއިރު އަދި 

މިއީ ސީދާ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ވިއްކާ މުދަލާއި ހިދުމަތާ އެއް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ނުަވތަ ހިދުަމތެއްތޯ އާއި އެ އެވްރެޖް 

މި ށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަނެގީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކަކުން 

ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުަށހަޅާފައިވާ ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަަލގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފަިއވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ލެންތުގައި ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތެއް ނޫން ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ މިއީ އާމްސް  މި މައްސަލާގައި މީރާއިން ދެކޭފަދައިން )ހ( .86

ކުރާ ކީ ހަމަ މި ޒާތުގެ އަދި މި މޮޑެލްގައި ހިންގާ ިރޒޯޓްތަކުން މުއާމަލާތުހާލަތެއްގައި، މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ކޮސްޓް ޕްލަސް ރޭޓަ

ސް ގައި ހުރި އެހެން ވިޔަފާރިތައް ނުވަަތ މި ގޮުތން، މި ވިޔަފާރިއާ ސިމިލަރ ސާކަމްސްޓެންސެ ރޭޓަށް ވާންޖެހޭނެކަަމށާއި

ރިޒޯޓުތަކަށް ބަލާނަމަ އެ ރިޒޯަޓކުން ހިދުމަތް ވިއްކާފައިވަނީ ެއމް.އެޗް.ވީ.އެލް އެކޭ އެއްގޮތަށް ހޯލްސޭލް ބޭސިސް އަށްތޯ 

ން ހިމެނޭޮގތުން( އާއި، އަދި ވިއްކާ ހިދުމަތާގުޅޭ މުހިންމު ގިނަ ަފންކްޝަންތައް )އޭގެ ތެރޭގައި ވަކިން ހާއްސަކޮްށ މާކެޓި

ހިންގަނީ އެ ކުންފުންޏަކުންތޯ އާއި މާކެޓިން އަދި އޮޕަރޭޝަނާގުޅޭ މުހިންމު ހިރާސް ނުވަތަ ރިސްކުތައް އަނެއް ފަރާތަށް 

 ނަމަވެސް، މީރާއިން   ވެސް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށާިއ،ފުރޮޅިގެންދާގޮތަށް ބައްޓަންޮކްށފައިވާ މުއާމަލާތެއްތޯ

cost+25%ިއެހެންކަމުން، މީރާގެ  ތްކުރި ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށާއި،އިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިއާޔަކަނޑައެޅުމުގައި މ

ރޭޓުގެ އަސާސަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ާބތިލު އަދި އޭގެ މައްޗަށް ތައުނުކުުރމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުެވފައިވާ ރޭެޓއް ނުވަތަ ބޭސިސްއެއް 

 ފު ނިންމުމެްއކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. އުސޫލުތަކާ ހިލާ ޫނނީ ޤާކަމުން، މީރާގެ ނިންމުމަކީ

 ހިލާަފށް  އުސޫލުތަކާ އުއްމީދުގެ އަމަލުކުރުމުގެ އިންސާފުެވރިކަމާއެކު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  މީރާއިން ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .87

ލޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިުއނަލަގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާަފއިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ. 

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

މަލުކުރުމުގެ އުއްމީދު ނުވަތަ ޢަ)ހ( މީރާއަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރާއަކަށް ވީ ހިނދު، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  .88

(Legitimate Expectation ާލެޖިޓިމޭޓް އެކްސްޕެކްޓޭޝަްނ" ގެ އުސޫލަކީ މީރާފަދަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނިންމ" )

މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއްކަން އިްނސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ިބނާކޮށް 

މިގޮތުން،  34ކަށް ބެލިއަސް ފެންަނން އޮންނަކަމަށާއި ގައި ކަން ހިނގާގޮތްތައުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދިމިގްރާތީ މުޖްތަމައުތަކު

ލުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޢަމައިނގިރިސޭވިލާތުގެ ކޯޓުތަކުން ިއންސާފުވެރިކަމާއެކު އަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގެ އުސޫލާމެދު 

މަލު ހުރިގޮތުން، ރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ޢަމީދަކީ، ސަމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްޢައުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

މަލު ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމުއްގެ ސަބަބުން، އެ ޢަނުވަތަ ސިޔާސަތު ހުރިގޮތުން، ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއަކުން ހުަށހަޅާފައިވި

ވަތަ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ މަލެއް ނުޢަފަދަ  ސިޔާސަތު ނުވަތަ ހުށަހެޅުން ރައްދުވިފަރާތަށް އުފެދިފައިވާ އުއްމީދެއްތޯއާއި އެ

މަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް އޮތްކަމަށް ބުނާ ޢަހުށަހެޅުމެއް ސާފު ސަރީހަކޮށް ފެންނަން އޮތްތޯއާިއ، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

                                                           
34
.[1969] 2 WLR 337[1981] EWCA Civ, Schmidt v Secretary of State for Home Affairs   
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މަލެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވޭތޯއާއި އަދި އެ ފަދައިން ޢަފަރާތުން އެ ފަދަ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  35ުލންަކމަށްރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަްށ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެބަ

ގެ ނިޔަލަްށ  2014އޮކްޓޫަބރު  31އިން  2014ުޖލައި  1ގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތަށް ަބލާއިރު، މި މައްސަލާ )ށ( .89

[Mauritius+8% ްގެ ޭރޓަކީ އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކަށ ]cost+18%] އަކީ )ިމ ]

ރޭޓާމެދު އެއްބަސްނުވުވުނު ނަމަެވސް ވިޔަފާރިއާގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެހެން ޮގތެއް ނިންުމްނ މަޖުބޫރު ހާލަތެއްގައި( 

ތަކަށް ބިނާކޮށް ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް މީރާއިން އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ރޭޓެއް ކަމަށް އެއްބަސްވެ އެ ރޭޓު

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުމަކީ، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވި ފަާރތްކަމަށްވާ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް. އަށް، މީރާއިން މީރާގެ އެ 

އަދި،  އްކަމަށާއި،ދެއް އުފެދިދާނެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީޢަހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

މަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި މީރާގެ ނިންމުން )ކުރީ މުއްދަތްތަކުގެ އޮޑިޓް( ޢަމީރާއިން މީރާގެ އެ ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތަށް 

ށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްއިން އެއްބަސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ މީރާއިން ހުށަހެޅި ޭރޓަ

މީރާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮަތްށ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަށް ގެނައި ިއސްލާހާއެއްގޮތަށް ޓެކްސް ވެފައިވުމުންނާއި އަދި 

މި ގޮތުން،  ށާއި،ނގެން އޮންނަކަމަމީރާގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ބަރޯސާވެފައިވާކަންވެސް އެ، ދައްކާފައިވުމުން

މަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޢަމީރާގެ ހުށަހެޅުމަށް ބަރޯސާވެ މީރާއިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

މުގެ ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރު 56ނޫނުއަސާސީގެ  ޤާމީރާގެ ހުށަހެޅުން އިސްތިއުނާފުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ށަހެޅުމަށް ބަރޯސާނުެވ، އަދި، މީރާގެ ހުވަނީ ެގއްލިފައިކަމަށާއި، ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަުތ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް ޙައްޤުގެ 

ކުހެއް ދައްކަްނ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކާމިޔާބުވީަނމަ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އެއްވެސް ޓެ

[ އަށް އެއްބަސްވެ [cost+18%[ އަދި Mauritius+8%އެހެންކަމުްނ، މީރާއިން ހުށަހެޅި ] ،ނުޖެހުނީސްކަމަށާއި

މީރާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮަތްށ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަށް ގެނައި ިއސްލާހާއެއްގޮތަށް ޓެކްސް  އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން

ލް އެމް.އެޗް.ވީ.އެ  ގެއްލުމެއްަކމަށާއި،ށް ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން ލިުބނުދައްކާފައިވުމަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް މީރާގެ ހުށަހެޅުމަ

ވީ.އެލް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ކަމަށް މީރާއިން އެމް.އެޗް. [take it or leave it]މަލުކޮށްފައިވަނީ މި ރޭޓުތަކަކީ އިން މި ގޮތަށް ޢަ

  އަށް އެންގުމުންކަން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

                                                           
35

R v North and East [1983] UKHL 6, [1985] AC 374 and Council for the Civil Service v Minister for the Civil Service  

Devon Health Authority, ex parte Coughlan, [1991]EWCA Civ 1871 [2001] QB 213. 
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ކަންމިހެން ހިނގާފައިވުމުްނ، އިންސާފުވެރިގޮތަކީ އޭގެ ފަހުގެ މުއްދަތުތަކަށްވެސް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާ މީރާ އާ ދެމެދު  )ނ( .90

އެއްބަސްވި ރޭޓު  ”reluctantly“ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށްފަހު މީާރއިން ކަނޑައެޅި އަދި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން 

 Legitimateމަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދު ނުވަތަ )ޢަފުވެރިކަމާއެކު )މީރާއިން( ގެންގުޅުންކަމުގައި ވީ ހިނދު، އިންސާ

Expectation ެލެިޖޓިމޭޓް ެއކްސްޕެކްޓޭޝަން" އެއް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް ވަނީ އުެފދިފައިަކން ފާހަގަކުރުމުން، އޭގ" )

ގްރާފްގައި  މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ވަނަ ޕެރެ 8ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  7ޖަވާބުގައި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ 

އަދި ހެކިތައް  (distinct surrounding factors)އްސަ ސިފަތަކަށް ޚާއޮޑިޓެއްގެވެސް ބޭސިސް އަކީ ވަށައިގެންވާ 

(evidence) ްކަމާއެކު ނަމަވެސް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އިންސާފުވެރި  ބަދަލުވެދާނެ އެއްޗެއްކަމަށާއި،އަށް ރިއާޔަތްކޮށ

)ތިނެއް(  3އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާއި މީރާއާއި ދެމެދު ، މަލުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެފަިއވަނީޢަމީރާއިން 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދެކެވުުނ ވާހަކަތަކަށްފަހު، ވަކި ކަންަތއްތަކަށް ދެ ފަރާތުންމެ އެްއަބސްވެ، އަދި ކުރިއަށްހުރި 

ހަމައެހެންމެ،  މަށްކަމަށާއި،އިވެސް އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް އެއްބަސްެވވި އެ އުންމީދުގައި ހުރިހުރުއޮޑިޓްތަކުގަ

[ގެ ރޭޓު މީރާއިން ގެންގުޅުނު Mauritius+8%މައްސަލަ އުފެދިފައި މިވާ އޮޑިޓުގައި އަދަދު ކަނޑައަޅަފައިވާ ބޭސިސް އާއި ]

ގެ މުއްދަތާއި ދެމެދު ހުރި ތަފާތަކާއި، އެ ދެ  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1އޮޑިޓްގެ މުއްދަތުކަމަށްވާ 

ވާކަމަށް އޮޑިޓްގެ ވަށައިގެންވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތުވަނީ ކޮން ހާލަތުތަކެއްކަމައް މީރާއަކަށް ބުނެދެވިފައި ނު

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

 Reginaއާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުްނަތކަށް ބަލާއިރު  ”legitimate expectation“)ރ(  .91

36v Commissioners of Inland Revenue Ex Parte Uniliver Plc   ާމައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވ

އިގައި ވެސް ކަންހިނގާގޮސްފައި މި މައްސަލަ ގައި މުހިއްމުކަމުގައި ދެކޭކަމަށާއި،ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މި މައްސަލައި

 Commissioners of Inlandއާއި   Uniliverމިގޮުތން މައްސަލައާއި ދާދި އެއްގޮތަށްކަމަށާިއ، ވަނީ، ހުަށހެޅިފައިމިވާ

Revenue  ،ުޫނނުގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަްނ އަންގާފަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން ޤާއާ ދެމެދު ދެކެވުުނ ވާހަކަތަކަށްފަހ

Uniliver  ްގެ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތުގެމަތިނUniliver  ްގެ ޓެކްސް ބަޔާނ

އަހަރު  20އިްނ ގަބޫލުކުރާތާ  Commissioners of Inland Revenueހުށަހަޅަމުންދާތާ އަިދ އެ ހުަށހެޅުންތައް 

ގައި ޓެްކސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުއިން  Commissioners of Inland Revenueފާއިތުވެފައިވަނިކޮށް، 

 Commissioners of Inland އިން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން  Uniliverއަންގާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން  

                                                           
36

[1996] WL 1090368. Ex Parte Uniliver Plc eR v Commissioners of Inland Revenu  

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 

   

 

 

ޞަފްޙާ      86 ގެ  44  
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Revenueިމި މައްސަލައިގައި  ން އެ ހުށަހެޅުން ބާތިލްކުރިކަމަށާއި،އCommissioners of Inland Revenue  ްއިނ

މަލުކޮށްފައިވާތީ އެކަމާމެދު މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މާސްޓަރ އޮފް ރޯލްސް ސަރ ތޯމަސް ޢަތަށް މިގޮ

މަލުކޮށްފައިަވނީ ޢައިން  Commissioners of Inland Revenueބިންގހަމް ވިދާޅުވެފައިވަީނ މި މައްސަލައިގައި 

ޫނނީ ބާުރ ޤާއަށް ލިބިފައިވި  Commissioners of Inland Revenueއިންސާފުގެހަމަތަކާއި ހިލާފަށްކަަމށާއި 

 ތުގައި ބޭުނންކޮށްފައިވާކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ނަހަމަގޮ

އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި ވެސް، މީރާއާއި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާ ދެމެދު އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދިޔަ  )ބ( .92

ކަކަށްފަހު ވެވިފައިާވ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްނުީދ މީރާއިން ޓްރާންސްފަރ ވާހަކަތަ

އަދި މީރާއިން  ޮގތް ޫންނކަމަށާއި، ޕްރައިޒިންގގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ، އިންސާފުގެހަމަތަކުގެ އުސޫުލން ބެލިއަސް ރަނގަޅު

އި ބޭުނންކުރުންކަމަށް ދެކޭކަމަށް ނޫނީ ބާރު ނަހަމަޮގތުގަޤާން އެ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ މަލުކޮށްފައިވުމުކީ މީާރއިޢަމިގޮތަށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

މަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބިނާކުރިބިނާކުރުމުގައި މައްސަލައިގައި ހިލާފު އުފެދިފައިވާ މުޢާ  މި ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .93

 އެ އުސޫލު ނުވަތަ އަދަދުތަކާމެދު އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރި އުސޫލާއި ސަބަބުތައް މީރާއިން އަންގައިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން

ގޮތުގައި ތައުނު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަަބބުން ީމރާގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ 

ވާ ލޔެިކޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލަެގ މި ނުކުާތއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިމުމަކަށްުބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ިނން

 އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ؛

ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގައިވާ ގޮތުން އިދާރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 43ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .94

ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަްއގަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމުގެ 

ގެ ދެވަނަ ބާބުގައި އަސާސީޤާނޫނުވަނަ މާއްދާގައި  68އަސާސީގެ ޤާނޫނުއަދި  އްގު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި،ހަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި 

މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް ުއފެދިަފއިވާ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިގްރާތީ ުމޖްތަމައުތަކުން ަގބޫލުކުރާ އުސޫުލތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ 

ޗް.ވީ.އެލް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެމް.އެކަމަށާއި، އް ނަގަހައްޓަންވާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާއުސޫލުތަ

ކަމަށާއި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން cost+25% މަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސިސްއަކީ އިން ކޮށްފައިވާ މުޢާ

މަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ޗް.ވީ.އެލް އިން ކޮށްފައިވާ މުޢާއަީކ އެމް.އެ cost+5%ގެންގުޅެފައިވާ 
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 ބޭސިސްއެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިްނ ނިންމާފައިވާ ނިންމުގެ ސަަބބުްނ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކްސް އިތުރުވުމަކީ

  ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. ނިކަމެއްކަންއައި އު އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ ޙައްޤަކަށް

 ސަބަބުތައް އެނގެން ބޭނުންކަމަށާިއ، cost+25%އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް މީރާއިން ބިނާކުރި ބިނާކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ( )ށ .95

ށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ފާހަގަކުރުމުން، އަދި އެ ބިނާކުރި ބިނާކުރުމުގެ ސަބަބުތައް މީރައިން ސާފުކޮށްެދވިފައި ނުވާކަމަ

 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  1ޖަވާބުގައި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ 

 ( (cost+25%  ުނަމަވެސް، ކޮންމެ ކޮންމެ  ިނތަކުން ގެންގުޅޭ ރޭޓުކަމަށާިއ،އަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް ފަދަ އެހެން ކުންފ

ތަފާތު ރިޒޯޓެއް ކަމަށް ވާއިރު، އަދި އެކި ރިޒޯޓުތަކުން ރިސްކުނެގުމާއި ވިޔަފާރި މާކެޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ ރިޒޯޓަކީ ވެސް 

ތަފާތު މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށް ވާއިރު އެ ތަފާތުތަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް ސިއްރު އެވަރެޖަކަށް ބިނާކޮށް އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން ކޮޓަރި 

އަދި  މީާރގެ އެވްރެޖް ބިނާކޮށްފައި  ޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއިންަނ އަގު ކަނޑައެވިއްކާނެ ކަމަށް މީރާއަށް ފެ

ވަނީ ކޮން ކުންފުިނތަކަކަށް ުނވަތަ ރިޒޯތަކަކަށް ކަމެއް ބުނެީދފައި ނެތުމުން އަދި މީރާއިން އެ ބުނާ ކުންފުިނތައް 

ޅި ކަނޑައެޅުމަށް ވާސިލުވީ ގޮތެއް ބުނެދީފައެއް ނެތުމުން، އެއީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އާއި އެއްގޮތްވާކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެ

ރަނގަޅުނޫން އަސާސްތަކެއް ކަން ބަޔާންކޮށް އެ ކަމަށް ތަުއނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވުމުން، މި މައްސަލާގައި 

ހަގަުކރާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ އަންނަކަމެއްކަން ފާއުނިކަން  ޙައްޤަށްވެސްއެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަކީ އެކަށީގެންވާ ބޭސިސްކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ އޮޑިޓަށާއި،  cost+25%މީރާއިން  )ނ( .96

ކޮށް ނިންާމފައިވާ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ އެކައުންޓްތަކަށާއި، ލިޔުންތަކަށާއި އަދި އޮޑިޓުގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ

ނިންމުމެއްކަމަށާއި އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން މީރާގެ ބިނާުކރުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ނުވަަތ ބޭސިސް ދޭހަވާނެކަމަށް 

ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އިން މީރާގެ ނިންމުމަށް އިްނކާރުކޮށް، މީރާގެ ނިންމުން ބިނާުކރި ސަބަބުތައް އެނގެން 

ހެޅުމުން، އޭގެ ޖަވާބުގައި މީރާއިން އެ ފަރާތުގެ ނިންމުން ހިމެނޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން މީރާގެ ނިންމުްނ ނުންވާކަމަށް ުހށަބޭ

ބިނާކުރި ސަބަުބތައް އެނގެންުހންނާނެކަމަށް ބުނުމަކީ ހަަމ ބުްއދީގެ މިންގަނޑުން ބެލިއަސް އަދި މިނިވަން، ދިމިޤާރާީޠ 

އެހެނީ، ިނންމުމެއްގެ   ބުނެދެވުނީކަމަކަށް ނުދެކޭކަަމާށއި،ހިނގާގޮަތށް ބެލިއަސް އެކަށީގެންވާ ސަބަެބއް މުޖްތަމައުތަކުގައި ކަން

ފަހަތުގައިވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެ ސަބަބަކީ އެ ނިންމުންކަމަށް ބުނުމަކީ ލޮޖިކަލް ފެލަސީތަކުގެ ތެރޭގައި 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޑޯ" އެއް ކަމަށް ޫނނީ ނުާވެނކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ރކިއުލަސް އިން ޕްރޮބާންހިމެނޭ "ސަރކިއުލާ ރީޒަނިންގް" ނުވަތަ "ސަ

  ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މަލާތުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ޗް.ވީ.އެލް އިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމިގޮތުން، މިމައްސަލައިގައި އެމް.އެ)ރ(  .97

ކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ިނންމުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްީދފަިއ މީރާއިން ނުވުމާއި އަދި  cost plus 25% ބޭސިސްއަކީ 

މީރާގެ ނިންމުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ވެްސ މީރާއިން އެ ނިންމުން 

އި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންަކމަށް ބިނާކޮށް ުއފެދިފައިވާ ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުަމށް އިންކާރުމަކީ އިންސާނީ ަޝރަފާ

ހުޅުވިގެންވާ ދިމިގްރާތީ މުޖްތަަމއުތަކުން ގަބޫލުކުރާ ޕްރިނސްޕިލް އޮފް ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްެގ އެއް އުސޫލުކަމުގައިވާ 

ތަށް ލިއްބައިދިނުމުގެ އުސޫލު އިދާރީގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތައް އެ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ރައްދުވާ ފަރާ

(right to reason) ާއްސަކޮށް، އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ރައްދުވާ ފަރާތަށް އާ ވެސް ހިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށާއި، މިގޮތުްނ، ވަކިން ޚ

ތައް އެ ފިޔަވަޅެއްގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތައް ނޭނގޭނަމަ އަިދ އެ ަފރާތަކުން އެ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ފަހަތުގައިވާ ސަަބބު

އެނގެން ބޭނުންވެ އެ ސަބަބުަތކަށް އެދިފައިވާނަމަ، އެ އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތައް އެ އިދާރީ ފިޔަވަޅު 

ރައްދުވިފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމާއި އަދި އެފަދައިން ފޯރުކޮށްދޭ ސަބަބުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަމަށް 

ަޝރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ ހުޅުވިގެންވާ ދިމިގްރާތީ  ވާންޖެހޭނެކަން އިންސާނީ

ޑީ.އައި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ގެ އިތުރުން، އަދި މީ ގޮތަށް ެބލުމުން ެއނގެން އޮްނނަަކމަށާއި،މުޖްތަމައުތަކުގައި ކަންތައް ހިނގާ 

މައްސަލައިގައި   TAT-CA-G/2016/004 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު ލިމިޓެޑުން މީރާގެ މައްޗަށް ހުށައެޅި ޓެކްސް އެޕީލް

ނިންމަވައިފައިވަނީ މީރާއިން އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ސީދާކޮށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަކަށް ވާތީ، އެ ގޮތުން 

އިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި ސާބިގާ މި އެ މައްސަލަ މުކޮށްފައި ވާންޖެހޭނެ ކަަމށާއި،މީރާއިން އަގު ކަނޑައަޅާ އުސޫލު އާން

މަލާތުތަކުގެ އަގު މީރާއިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރި ޗް.ވީ.އެލް އިން ކޮށްފައިވާ މުޢާކުރާއިރު، އެމް.އެތަޠްބީޤްމައްސަލައަށް 

އެހެންކަމުން، ކަމަށާއި ެޖހޭނެ އެްއޗެއްރޭޓުތަކާއި ސަބަބުތައް އަދި ުއސޫލުތަކަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް އަށް ކޮންމެހެން އެނގެން

ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށްކަމަްށވުމުން މީރާގެ ނިންމުމަކީ   43މަލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ޢަމީރާއިން މި މައްސަލައިގައި 

ތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާގާނޫނުއަސާސީއާއި ތައާރުޒްވާ އަދި ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާވެސް ހިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް 

  ބުނެފައިވެއެވެ. 

 

mailto:info@tat.gov.mv
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 މީރާއިން  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  އަޑުއެހުމުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ރައްދު  ދީފައިވާ 

މި މައްސަލައިގައި، އިސްތިއުނާފުކުރަ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކާއި، އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހެޅި 

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ުނކުތާތައް ހުށަހަޅައި، އެ ނުކުާތަތކާއި ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް 

  -ލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ، ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުްނ ހުށަހެޅި:ޓްރައިބިއުނަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާއަކީ "ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ" އާ ގުޅޭ  29ޓީ ޤާނޫނުގެ ބީ.ޕީ. :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .98

ޓަރމްސް" އަކީ މުޢާމަލާތްތަކަށް  މާއްދާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އާމްސް ލެންތު

ނިސްބަތްކުރާއިރު، އެކަކު އަނެަކކާ ގުޅުމެއް ނެތް ދެމީހަކު އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ އެ މުޢާަމލާތެއް ކުރާނެ، ނުވަަތ 

ކުރާނެކަމަށް ބެލެޭވނެ އުޞޫލުަތކެއްކަން އެ މާއްދާގެ )ބ( ިއން އެނގެން ޮއންނަކަމާއި، ެޓކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ 

ބުކުރުމުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލަންެޖހިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ހިސާ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ކަން އެނގެން އޮންނައިރު، "އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރި އުސޫލުތަކަކީ "އާމްސް ލެންތް 

ންނަމަ، އަދި އާމްސް ެލންތް ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުން ޓަރމްސް" އެއްގޮތް އުޞޫލުތަކެއް ނޫ

ވާނެވަރަށްވުރެ ފުރަތަމަ މީހާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ކުޑަނަމަ، ނުވަތަ އެމީހާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ގެއްލުންތައް 

ތެއް ހަޤީަޤތުގައި ހިްނގި އުޞޫލުތަކަކީ އާމްސް ބޮޑުނަމަ، އެމީހާގެ ޓެކްސް ބިާނކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރާނީ، ެއ މުޢާމަލާ

ލެންތު ޓަރމްސް ތަކެއް ނޫންކަމުގައިވިޔަސް، އާމްސް ލެންތް ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި މުޢާމަލާތެއްގެ" ގޮތުގައިކަން އެ 

 ( ގެ ނައްޞުން އެނގެން އޮންަނކަމަށް މިރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.2( އަދި )1މާއްދާގެ )ޅ( ގެ )

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އާމްސް ލެންތް ޓާރމްސް" އަްށ  29ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ނުކުތާއަކީ:ދެވަނަ  .99

އަށް މުޢާމަލާތެއް ގެނައުަމކީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި  "އާމްސް ލެންތް ޓާރްމސް"، ބަލާއިރު

ކުރާ އުޞޫލެއްކަމުގައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އާމްސް ލެންތް ގުޅިގެން އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުން

ގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރެޭވ  OECD Transfer Pricing Guidelineޓަރމްސް" ގެ އުޞޫލަކީ 

ގެ މައްޗަށް (transfer pricing method) މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އަގު ަކނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތަކެއް 

ބިނާވެގެންވާ އުޞޫލެއްކަމުގައިާވއިރު، ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލާގައި މީރާއިން "އާމްސް ލެންތް ޓަރމްސް" 

ފައިވާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިަވނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށް

mailto:info@tat.gov.mv
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އަށް ކަން އޮޑިޓް މަރުޙަލާ ައދި އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމުްނ  Cost Plus methodފަދައިން 

ބޭނުންޮކށްގެން އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  Cost Plus methodއެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި މަްއސަލާގައި މީރާއިން 

 ރުމުންކަމަށާިއ، އެގޮތުން؛ތައް އެފަދައިން ހުރަނގަޅަށްކަން އަންނަނިވި ކަންަތއް

 Vacances (S) Pvt Ltdއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވާ  99.1

 extremely low“އެލް( އާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު ކަނޑަެއޅުމުގައި އެފަރާތުން .ޕީ.އެސް.)ވީ

transfer price (cost plus 5%)  ްއެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާަކން އޮޑިޓަށް ފާހަގަކުރެވުމުންކަްނ އޮޑިޓ

އަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެން  ”Finding 4.1“ގެ  ”Section 4. Audit Observation“ރިޕޯޓުގެ 

 އޮންނަކަމާއި، މީރާއިން އެފަދައިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާގެ އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

 ”Finding 4.1“ގެ  ”Section 4. Audit Observation“ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 

 MIRA made an assessment based on the...“ގައި  ”Recommendation“ގެ 

available information...” ،މިފަދައިން އޮންނަ އޮތުމުން ެއނގެން އޮންނަކަމަށާިއ 

ވަނަ ޕެރެްގރާފުގައި  2.2ގެ  Chapter IIގެ  OECD Transfer Pricing Guidelineއެގޮތުން،  99.2

“The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most 

appropriate for a particular case”  ްމިަފދައިން ބަޔާްނކޮށްވާއިރު، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިނ

Cost Plus method ައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުެގ ބޭނުންކޮށްފ

ވަނަ ނަްނބަރުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން މީރާގެ  5އަދި  4ރިޕޯޓުގެ 

 އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގންކަން އެނގޭކަމަށާއި،

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން  2016ޖޫން  15މީގެ އިތުރުން،  99.3

 In order to create a stable…“ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ލިޔުމުގައި 

would like to negotiate an development basis for its activities, Club Med 

”…for the activities of its subsidiary MHVL in Maldives APA  މިފަދައިްނ

 OECD Transferއެއްބަސްވުމަްށ އައުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

Pricing Guideline                 ެގ“F. Advance pricing arrangements”  ިގައ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނިސްަބތްވާ ގްރޫޕް ، ފަދަ އެއްބަސްުވމަކަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

mailto:info@tat.gov.mv
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ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކުރާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުުމގައި ބޭނުންކުރާ އުޞޫލަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ 

ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ޕްރިންސިޕަލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރާ އުޞޫުލތަކެއްކަމާއި، އަގު 

ގައި އިސްތިުއނާފުކުރާ  2016ޖޫން  15ކަން  ”Cost plus methodology“ފަރާތުން ޭބނުންކުރަނީ 

ފަރާތުން މީރާއިން ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން ފޮނުވާފައިވާ އިސްވެ ޙަވާލާދީފައިވާ އީމެއިލްގައި އަންނަނިިވ 

  ޮއތުމުން ސާބިތުވާކަމަށާއި،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

 “In 2008, the Club Med group has implemented its group transfer pricing 

policy, which has been designed in full accordance with the OECD 

Principles… Since that date, the TP methodology in Maldives as in 15 other 

countries were Club Med villages are operated is a cost + methodology…”  

މި މަްއސަލާގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނަޑއެޅުމުގައި  ،އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަްއަތއް އެފަދައިން ހުރުމުން 99.4

Cost plus method  ެވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  29ބޭނުންޮކށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގ

ފަދައިން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ހުަށހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކުން އެފަރާތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަާކއި ދެމެދު 

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާއި ގުޅޭ އެންމެ  ހުސޫމާތު ،ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަށް

 Costއަީކ  (transfer price method)އެކަށީގެންވާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތް 

plus method ،ިކަމުގައިވާތީކަން އެނގޭކަމަށާއ 

މީގެ އިތުރުން، އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢަމަލާތާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާިއ  99.5

ގެ ނިޔަލަްށ  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިްނ  2014ޖުލައި  01މީރާއާ ދެމެދު އަގު ކަނޑައެޅުމަށް 

“Mauritius + 8%” ިވަނަ  9.9އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  ޭބނުްނކުރުމަށް މީރާއިން އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގައ

ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްފައި ވީނަމަެވސް އެ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 9.9ފަރާތާއި މީރާއާ ދެމެދު އެފަދަ ެއއްބަސްވުމެއް ވެފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އިސްތިއުނާފު ފޯުމގެ 

ބޭނުންކުރުމަށް މީރާއިްނ އެފަރާތާއި އެކު އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގައި  ”Cost + 18%“ވަނަ ނަންބަރުގައި 

އެފަދައިން މީރާއިން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އިތުރަށް ދޭހަވާނެ ފަދައިން ަތކުރާރުކޮށް  ،ބަޔާންކުރުމަށްފަހު

 Section“ޕޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމަށް ބަލާއިރު، އޮޑިޓް ރި

5. Taxpayer’s Comments”  ުއިން ފެށިގެން  2014ގައި ނޮވެންބަރ“Cost plus 18% 

mailto:info@tat.gov.mv
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methodology”  ްބޭނުންކުުރމަށް މީރާއިން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުނ

އްބަސްވުމަކަށް މީރާއިން ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ އެ ިއްސިތުއާނުފުކރާ ކޮމެންޓްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 

 There was no agreement“ކޮމެންޓާއި ގުޅިގެން  ިއްސެވ ަބާޔްނޮކްށަފިއވާ ، އައިސްފައިނުވާކަމާއި

between MIRA and MHVL whereby MIRA agreed a cost plus 18% as 

revenue of MHVL company as a whole” ެްނ މިފަދަިއން މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގ

 އޮންނަކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، 

ޭބނުންކޮށްފައިވާކަްނ އެނގެން  ”Cost + 25%“މި މައްސަލާގައި މީރާއިން އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި  99.6

ވަނަ ނަްނބަރުގައި،  4.1ގެ  ”Section 5. Taxpayer’s Comments“އޮންނައިރު، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ 

އަކީ  ”Cost + 25%“ކޮމެންޓްގައި މީރާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ

މީރާއިން ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެުޅމަށް މީރާއިން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުާނ 

“Cost + 18%”  ާއާ ޚިލާފު ހިސާބުކުރުމެއްކަމަށް ބަޔާންކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޖަވާބުގައި އިސްތިުއނާފުކުރ

ރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން މީރާއިން އެފަދައިން އެްއބަސްވެފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކުުރމަށްފަހު، ފަ

“Previously concluded audits of MHVL was concluded based on available 

information and MIRA assessed revenue from VSPL using the methods 

which MIRA considered most appropriate at the point of time. Likewise, 

during the current audit, MIRA used an industry average cost plus 

percentage to assess revenue from VSPL”  ްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެނ

ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  7އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓުގެ ، އޮންނަކަމާއި

 + Cost“ ުހޫސާމުތ ުއެފިދަފިއާވ ިމ ަމްއަސާލަގިއ ިހެމޭނ ުމަޢަމާލާތިއ ުގިޅެގްނ މ ާރިއން ، ފަދައިން

ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ ަވަށއިގެންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަަކށާއި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ މަުޢޫލމާތުތަކާއި  ”25%

ން ކަންަތއްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްުކރުމަށްފަހުގައިކަން އެނގޭކަމަްށ މީރާއިން ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މީރާއިްނ މި މުޢާމަލާތުގެ ޓްރާންސްފަރ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .100

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން  29ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ޕްރައިޒް 
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ޤަޟިއްޔާއާއި  HC-A/203/2010އެނގެން އޮންނާތީ މީރާއިން މި މައްސަލާގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  3އިދާރީ ޤާނޫނު( ެގ )ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ  3/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

2012/SC-C/35 ިމީރާއިން އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ، ޤަޟިއްޔާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންަކން އެނގޭކަމާއ

“Cost + 25%”  ްނާތީ މިފަދަ ިނންމުމަކީ އަކީ ީމރާއަށް ފެންނަ އާިބޓްރަރީ ިނންމުމެއްނޫންކަން އެނެގން އޮނ

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭެނ  68ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޤާނުނުއަސާސީގެ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް މީރާއިން އައިސްފައިނުވާތީ މި ، ނިންމުމެއްނޫންކަމާއި

ގެ ޤާޫނނީ އުޞޫލު މި މައްސަލައަށް ތަތުބީގުކުރެޭވނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއްެނތްކަން  Legitimate expectation ގައިމައްސަލާ

 އެނގެން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 TAT-CA-G/2016/004އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަްނބަރު   .101

ލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާޫނނު( ގެ ަދށުން މީރާއިްނ )މުދަ 10/2011އަކީ ޤާނޫނު ަނންބަރު މައްސަލަ

ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާއިރު، ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ޙަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ އޮިޑޓަކާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ، އި

މައްސަލައިގެ ނިންމުން މި މައްސަލައަށް  TAT-CA-G/2016/004އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަްނބަރު 

 ތަތުބީގުނުކުރެޭވނެކަމަށް މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

 comparabilityއަށް ވާސިލުވުމަށް   cost plus 25%އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މީރާއިން  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .102

analysis   ާއެއް ހަދައިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައްކާފައިވ

 average Net Profitއާއި ހަމައަށް ވާސިލްވާން   cost plus 25%ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެެހީނ، މީރާއިން

Mark up  ޭވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްއިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެހެނިހެން  ހިސާބުކޮްށފައިވަީނ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑ

 އެއް ހެދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް މީރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ.  comparability analysisކުންފުނިތަކަށް ބަލައި 

" އަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެކަން ޓެކްސް 2010ންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިން "އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ:   .103

 Cost“ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާިއ، އެ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުން  TR-2012/B13ރޫލިންގ ނަްނބަރު 

plus”  ިމެތަޑް ޭބނުންކޮށްގެްނ ައދަދެއް ހިސާބުކުރުމުގައި ބަަލންެޖހޭ ކަންތައްތަަކށް މީރާއިން ރިާޢޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއ

އެގޮތުން، މުޢާމަާލތުގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުން ޓްރާންސްފަރކުރެވުނު ކޮސްޓް މީރާއިން ވަކިވަިކން ދެނެގަނެފަިއނުވާކަމާއި 

mailto:info@tat.gov.mv
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 އެއް comparability analysisތަުކން އަދާކުރާ ފަންކްޝަންތައް ެދނެގަނެ މީރާއިން މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް

 އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިީވނަމަވެސް؛ ހަދައިފައި ނުވާކަމަށް 
 ކެޕޭސިޓީ  ބެޑް  100% ލިމިޓެޑްއިން ވިލެޖަސް ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސް އެހެނީ، ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ 103.1

އިންކަމް ނުވަތަ އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ  %100 އަށް ކަމަށާއި،  Vacances (S) Pvt Ltdވަނީވިއްކާފައި

Vacances (S) Pvt Ltd ިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގަިއ ކޯސްޓް ، އިން ކަމަށްވެފައ

 މަށާއި،އެނގިގެންދާކަވަކިވަކިން ދެނެގަނެފައިނުވާކަން އޮޑިޓްގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން 
  attributeއަށް ރައްދުވާތީ ނުވަތަ  cost Vacances (S) Pvt Ltdހަރަދު ނުވަތަ ، ހަމައެހެންމެ އަދި 103.2

ވާތީ މީރާއިން ކޯސްޓް ދެނެގަނެފައިވަނީ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ވިއްކުމުން މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްއަށް 

  cost plus methodމީރާއިން ، އެހެންކަުމން ފަހުގައިކަމާއިލިބިފައިވާ އާމްދަނީައށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް

އަދި ކޯސްޓް މީރާއިން ވަކިވަކިްނ  ކަމަށާއި،ބޭނުންކުރުމުގައި ކޯސްޓް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެފައިވާކަން ާފހަގަކުރާ

އްޗަށް ދެނެގަނެފައިނުވާކަމަްށ އިސްތިއުނާފުރުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއްެގ މަ

ކަނޑައެޅުމުގައި    mark upއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި  ،މީގެ އިތުުރން މަށާއިބިނާކޮށް ޫނންކަ

comparability analysis   ްމީރާއިން ހަދައިފައިވާކަމަށާއި، ިމފަދައިނcomparability analysis   

ހަދައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެހެނިހެން ކުންުފނިތަކަށް 

 ކަމަށް މީރާއިން ުބނެަފއިވެއެވެ. ބަލައިގެން
އަށް މޯލްޑިވްސް ހޮިލޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްއިން   cost plus 18%ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި  އަކީ:ނުކުތާ ވަނަ ހަ  .104

ބަރޯސާވާން މީރާއިން އެއްވެސް އުއްމީދެއް ދީފައިނުވާކަމާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަާވލާދީފައިވާ އެ ފަރާތުގެ ޑޮކިއުމަންޓް 

ފުކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންކޮްށފައިާވ އަކީ ދެ އިރެއްގެ ދެ އޮޑިޓެއްކަމާއި އެ ދެ އޮޑިޓުގައިވެސް އިސްތިއުނާ 7އަދި ޑޮކިއުމަންޓް  5

މަށާިއ، ނގެން އޮންނަކައުްއމީދެއް މީރާއިން ދީފައި ނުވާކަން އެ  cost plus 18%، ރޭޓު މީރާއިން ބޭުނންކޮށްފައިނުުވމުން

 ބޭއްވުނު އަދި ހުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާއި ދެމެދު 

ގެ ޕަސެންޓޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކެއްކަމާިއ   mark upގެ   cost plusބައްދަލުވުންތަކަކީ 

އަށް އެއްބަސްވެފައިނުވުމަކީވެސް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   cost plus 18% މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މީރާއިން 

cost plus 18%  ަމީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ، ށް ބަރޯސާވާން ދިން ފުރުސަތެއްނޫންކަން ސާފުވެގެން ދާއިރުއ

cost plus 18% ުިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީގެ އިތުރުްނ،މަށާއި، ވާކަބޭނުންކުުރމަށް ލެޖިޓިމޭޓް އުއްމީދެއް ދީފަިއނ 
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މައްސަލައަކީ ހައި ކޯޓުގައި މީރާއިން  TAT/CA-G/2016/004 ހަވާލާދީފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލް ނަްނބަރު

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި އަދި އެ މައްސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުުކރުން ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތީ 

މައްސަލަ، ހުސޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އަމުރެއް ލިބިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ ހަވާލާ ދީފައިވާ ޓްރައިބިުއނަލްގެ 

 ދެކޭކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.ތަތުބީުޤނުކުރެވޭނެކަމުގައި މީރާއިން 

 Regina v Commissioners of Inland Revenueއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .105

Ex Parte Unilever Plc  ިމައްސަލައަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައUnilever  ްވިހި( އަށް ވުރެ  20ކުންފުިނނ(

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ިއްނލަންޑް ރެވެނިއުއަށް އެ ފަރާތުެގ ލޮސް ރިލީފް ކްލެއިމްތައް ޤާޫނނުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ 

އިން ފޮނުވާ ލޮސް ރިލީފް ކްލެއިމްތައް އެތަކެއް  Unileverދައިން މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމަށްފަހު ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، މިފަ

އަހަރުވަންދެން އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން ޤަބޫލުކުރަމުންގޮސް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން އެއްވެސް އެންގުމަކާއި ނުލައި 

Unilever  ިވިލާުތގެ ކޯޓު އޮފް އެޕީލްއިްނ ިއން ހުަށހަޅާފައިވާ ލޮސް ރިލީފް ކްލައިމްތައް ަޤބޫލުނުކުރުމުން، އިނގިރޭސ

މުއްދަތުން ބޭރުން އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ލޮސް ރިލީފް ކްލައިމް އެއީ މުއްދަތުން ބޭރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްލައިމްތަކެއްކަމަށް 

، ހުސޫމާތު ބަޔާންކޮށް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއިން އެ ކްލެއިމް ޤަބޫލުނުކުރުން އެއީ އަންރީސަނަބަލްކަމެއް ކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު

ބޭނުންކުރުމަްށ މީރާއިން އެއްވެސް އުއްމީދެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް   cost plus 18%އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި 

 ދީފައިނުވާތީ، ހުސޫމާތު އުފެދިފަިއވާ މައްސަލައަށް މި މައްސަލަ ތަތުބީޤުނުކުރެވޭނެކަމުގައި މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާއިރު "އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  TR-2012/B13ޓެކްސް ރޫލިންގ  ކީ:އަށްވަނަ ނުކުތާއަ  .106

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ ގައިޑްލައިން" )އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ 

ރިނަމަ ކުރާނެ އުސޫލު ދެނެގަތުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް، މިރާއިން ކަމާއި، ގުޅުންނެތް ފަރާތަކުން އެ މުޢާމަލާތް ކު

ރިޒޯޓުގައި ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށް  9އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ 

 ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެގޮތުން؛ކަންތަްއތައް  ައންނަނިވިބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން  ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  106.1

ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފުނުވާނެ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ިހސާބުތައް  15ޤާނޫނުގެ 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  29މީރާއިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  106.2

ރިޒޯޓަކުން ގުޅުންެނތް ފަރާތްތަަކށް ކޮޓަރި ވިއްކާ ައގުތަކަށް  9އާމްސް ލެންތް ޓާމްސްއަށް ެގނަުއމަށްޓަކައި 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

ވާ މުޢާމަލާތް އާމްސް ލެންތު ޓާްމސްއަށް ބަލާ، އެ ހިސާބުތަަކށް ބިނާޮކށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި

 އެއްެފންވަރެއްގެ  ރިޒޯޓާ ހިމެނޭ  ރިޯޒޓަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ުމާޢމަލާތުގައި 9ގެނެސްފައިވާކަމާއި، އެ 

 ރިޒޯޓުގެ 9 ރިޒޯޓުތަކަށްވެފައި، ޮފރިން މެނޭޖްމަންޓްއިން އޮޕަރޭޓްުކރާ ރިޒޯޓުތަކެއްކަމާއި އަދި އެ ތަރީގެ 5

 ކޮންޕެރަބަލްސްގެ އެ ނުވަތަ ކުރުމަށް އެއްހަމަ ހިސާބުތައް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ އިހިސާބުތަކާ

ފައިނޭންސް ކޯސްޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓު ފީ މީރާއިން  ގުޅޭ  ރިޒޯޓާ 9 އެ  ކުރުމަށް އިތުރު ރިލައިބިލިޓީ

މުޢާމަލާތްތަކުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާްތތަކެއްގެ ރިޒޯޓުގެ  9އެޖަސްޓްކޮށްފައި އެ ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް އަދި އެ 

 މެދުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަްއ ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ައދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި،

ހެންކަމުން، އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ނަޒަރުކުރުމުން، މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ 106.3

ތްކޮށްފައިވާ ކޮންޕެރަބަލްސްއަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ އެއްފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެްއ ނުވަތަ ރިޢާޔަ

ކޮންޕެރަބަލްސްތަކެއް ކަމާއި، އަދި އެއީ ގުޅުންނެތް ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެްއ ނުވަތަ 

ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުތުތައް ކޮންޕެރަބަލްސްތަކެއް ކަމާއި، އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފު

 ފުރިހަމަވާކަން އެނގޭކަމަށާއި، 

)ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ވ. ހަބް  A/49-2020/SCނަންބަރު  ގެސުޕްރީމް ކޯޓުއަދި ހަމައެހެންމެ،  106.4

SC/2010-ވަނަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ނަންބަރު  19ޤަޟިއްޔާގެ  ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(

A/02  ިއަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ( ޤަިޟއްޔާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ަޤޟިއްޔާގައ(

 (onus probandi)ގޮތުގައި މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޘާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ  ގެ"...ޢާންމު އުޞޫލެއް

ވާ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ވިޔަސް، ދަޢުވާ ރައްދު

ކުރާ ދިފާޢީ ދަޢުވާ ސާިބތު ކުރުަމކީ އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަުމން ދަޢުވާއެއްަގއި އެއް 

ޘާބިތުކުުރމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ  (plea)ޚަޞްމު އެނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ "ދަފްޢު" 

ރާ ފަރާތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މެލޭޝިޔާގެ އެންމެ އެ "ދަފްޢެއް" ކު

ލެޗުމަނަން ޗެިޓޔަރ އަލްގައްޕަން @ އެލް. އަލަގަޕްޕަން މަތީ ކޯޓު ކަމަށްވާ ފެޑަރަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

 (MLJ 697 4 2017) ދުއަދި އެހެން ފަރާތްތަްއ ވ. ސެކިއުރ ޕްލާންޓޭޝަން ސިންޑީިނޔާ ބަރުހާ

 ވަނަ ނުކުތާގައި 57ޤަޟިއްޔާގެ 

“The rule is that “the onus of proof of any particular fact lies 

on the party who alleges it, not on him who denies it; et 

mailto:info@tat.gov.mv
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incumbit probation qui decit, non qui negat, Actori incibit 

probation…The platintiff is bound in the first instance, to 

show a prima facie case, and if he leaves it imperfect, the court 

will not assist him. Hence the maxim Potior est condition 

defendantis…” 

ށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން މައްސަލައެއްގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްވެ ބަޔާންކުރުވުނު ޤަޟިއްޔާތަކަ

އޮތީ ދަފްޢުކުރާ ފަރާތަށްކަމާއި އެފަދައިން  onus of proofނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ

މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އޮތުމުން  އެނގެން ންނުކުރާނެކަ "ެއސިސްޓް"ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނަަމ، ކޯޓުން 

އި، އަދި މަށާއަކީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ އެއްފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކޮންޕެރަބަލްސް

އި، އެފަދައިްނ ށާއެއީ ގުޅުންނެތް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަންވެސް އެނގޭކަމަ

ދަދަށް މީރާއިން ގެ އަ cost plus 25%އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަާޔންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެ 

ވާސިލުވެފައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ ޝަރުތުތައް ހަމަވެ މީރާއިން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ އަދަދާ ހަމައަށް ވާސިލުނުވެވޭނެކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އޮތް 

ން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުްނ އެހެންނަމަވެސް، މީރާގެ ނިންމު ،ކަމެއްކަމާއި

މަށް ފިޔަވައި މީރާގެ ނިންމުން ނަފީާވނެ ކަހަލަ އެއްވެސް ހެއްކެއް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހަާޅފައިނުވާކަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާބޭނުމެއް ުނކުރެވޭނެކަ ”Secret Comparables“ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .107

 ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ަކންކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަާށއި އެގޮތުން، 

ރިޒޯޓަކީ ޮކަބއިކަމާއި  9ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޕެރަބަލްސް ކަމަށް މީރާއިން ބުނާ  107.1

އެ ރިޒޯޓުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަން ބަޔާންކުރުމަށް މީރާއިން ދެކޮޅު ހަދާކަމާއި، މަޢުލޫމާތު 

އަށް ބަލައިގެން ޓްރާންސްފަރ  secret comparablesހިއްސާނުކޮށް ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ 

ޕްރައިޒިންގ މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން އަދި ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ 

މެނުއަލް އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން އަދި ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގ 

ށް ޓްރާްނސްފަރ ޕްރައިޒިންގ މައްސަލަތަކުގައި ޓެކްސް އިދާރާއިން ބޭނުންކުރާ މެނުއަލްއަށް ރިޢާޔަތްކޮ

ކޮންޕެރަބަލްސްގެ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކޮންޕެރަބަލްސް ހޯދާ ގޮތާއި 
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ޢުލޫމާތުކަން އެނގޭކަމާއި، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެ މު

އެފަދައިން ހިއްސާކުރާކަމުގައިވަނީނަމަ، ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަށް ދަުޢވާއިން ދިފާޢުވުމަށް ފުރުަޞތު ިލބޭނެކަްނ 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  3/2010އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންަބރު 

)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާގެ  15ޤާނޫނު( 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ނުަވތަ ހޯދާ 

ނުވާނެކަމަްށ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފު ދަށް ރޭޓެއްގައި އެ ފަރާތުގެ  107.2

ރޫމް ކެޕޭސިޓީ އެފަރާތުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާ ވެކެންސާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ  %100

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  29ވިއްކާފައިވާއިރު، މީރާއިން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  )ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް( އަށް

ގައިވާގޮތުގެމަތިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއަށް ގެނެސްފައިވާކަމާއި، 

 އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއަށް މީރާއިން ގެނެސްފައިވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ޯހދާފައިވާ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ ަމޢުޫލމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓް ުކރާ ގޮތަށް 

ހެންކަުމން، މީރާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ިމންވަރުގެ އެކަަމށާއި، އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެހެނިހެން ރިޒޯުޓަތކަށް ބަލައިގެން

ރިޒޯޓުގެ ނަމާއި ޒާތީ މަޢުލޫމަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް  9އިތުރުން އެ 

ވަަނ މާއްދާއާ  15އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހިްއސާކުރުންވެގެންދާނީ ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

ފުވުންކަމާއި، މީރާއަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމުގެ އިޙްތިސާސް ލިބިގެން ނުވާކަން ޚިލާ

 ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،

ވަނަ  3.36މީގެ އިތުރުން، ޚުދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން ގެ  107.3

 However, it would be unfair to apply a transfer pricing method“ނުކުތާގައި 

within on the basis of such data unless the tax administration was able, 

”…,the limits of its domestic confidentiality requirements  ިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައ

.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްއިޒިންގ މެނުއަލްގެ އޮންނައޮތުމުންނާިއ، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޔޫ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 

   

 

 

ޞަފްޙާ      86 ގެ  57  

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

B.1.6.32  ިވަނަ ފިޤްރާގައ“Caution should be exercised in permitting the use of 

secret comparables in the transfer pricing audit unless the tax authorities 

ta to the taxpayer disclose the da (within limits of confidentiality)are able to 

so as to assist the taxpayer to defend itself against an adjustment.”  ްިމފަދައިނ

ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުްނ، ޓެކްސް އިދާރާއަކަށް ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނީ ޓެކްސް 

މުގެ ތެރެއިންކަމާއި، އެހެންކަމުން، މީރާއިން ޓެކްސް އިދާރާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުގެ އި

ދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުން ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރަށްކަމަށާއި، ކަންމިހެން ުހރުމުން، 

ށްފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮ 

ހިސާބުތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ހިއްސާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމާއި، އަދި 

އެފަދައިން ޢަމަލުކުރިކުރުން އެއީ، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން އަދި ޔޫ.އެން ޓްރާންސްފަރ ޕްއިޒިންގ މެނުއަލްއާ 

 އިން ބުނެފައިވެއެވެ. ޚިލާފުވުންކަމަށްވެސް ނުބެލެވޭނެަކން މީރާ

ތަކެއްކަމަށް  uncontrolled transactionމީރާއިން ނަގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .108

ރައިން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން  ފަރާތުން ޔަޤީންނުކުރެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ފާހަގަކުރާކަމަށާއި އެގޮތުން، 

ތާވަލަކީ އެއްވެސް އުސޫލެއް، އަސާސެއް  ”Average markup calculation“މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  108.1

އަދި ތަފްސީލެއް އޮތް އެއްޗެއްނޫންކަމާއި، އެ އަދަދުތައް ނަގާފައިވަނީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ކޮން ރިޒޯޓުތަކަކުްނ 

ދި އެ ައދަދު ހުށަހަޅާފައިވަީނ ކޮން ފަިއސާއަކުންކަމާއި، އަދި އެ އަަދދުތަކުގެ އެނގެންނެތްކަމާއި، އަ

ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަމާއި، މެނޭޖްމަންްޓ ފީގެ މުޢާމަާލތް ކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ 

އެްއ ކަމަށް  comparableއެއްކަމަށް ނުވާތީ އެއީ  uncontrolled transactionދެމެދުގައިނަމަ އެއީ 

ބަލައިގެންނުާވނެ ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް، މީރާއިން ދިން މަޢުލޫމާތުން މިކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްނެްތ 

ކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުންފުީނގެ ފައިދާއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަްށ މީރާއިން އެއްވެސް އެޑްޖަސްޓްމަންޓެއް 

މީރާއިން އަދަދު ކަނޑަެއޅުމުގައި ރާތުން ބަޔާންޮކށްފައިވީަނމަވެސް، ހަދައިފައެއްނުވާކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަ

ބޭނުންކޮްށފައިވާ ހިސާބު ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ިހއްސާކުރެވޭ މިންވަރަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމާިއ، އެގޮތުން، ޚުޞޫމާތު ުއފެިދފައިވާ މައްސަލައިގައި އި
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ވީ.އެސް.ޕީ.އެލްއަށް އަދާޔާ ޚިލާފަށް  ެބޑް ކެޕޭސިޓީ ގުޅުންހުރި ފަރާތް ކަމަށްވާ 100ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ %

، ގައި ވިއްކާފައިވާކަމާއި، އެފަދައިން އޮޑިޓަށް ފާހަގަކުެރވުމުން cost plus 5%ދަށް އަގެއް ކަމުގައިވާ 

 costއަގެއްކަމަށް އެއްބަސްވެ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އެއީ ދަށް

plus 18%  ުއަށް ގެނައުމަށް އެދިފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންަބރAR-LBD/BPT/2019/012  ެގ

“SECTION 5. TAXPAYER’S COMMENTS” " ެއިން އެނގޭކަމާއ4.1ިގ "، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އާމްސް  29 އެހެންނަމަވެސް، މި މުޢާމަލާތް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ

، އެއްފަދަކުރުމަށް އަކާ ”uncontrolled transaction“ނުވަތަ  ލެންތް ޓަރމްސް" އަށް ގެނައުމަށް

 މަށާއި، އަށް މީރާއިން ގެނެސްފައިވާނެކަ cost plus 25%ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާްތ 

 85ރިޒޯޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާއިރު، އެ  85ތަރީގެ  5ގައި ހިންގާ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރާއްޖޭ 108.2

ރިޒޯޓެއްގެ  22ރިޒޯޓު ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ފަދަ ފޮރިން މެނޭޖްަމންޓް ކުންފުިނތައް ހިންގާ 

، ކޯސްޓް ރިޒޯޓެއް އައުޓްލަޔަރސްގެ ސަބަބުން ރިމޫވް ކުރެވިފައިވުމުން  13ނެގިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 

ރިޒޯޓުގެ  9ރިޒޯޓެއްގެ މަޢުލޫމާތުކަމާއި އެ  9ޕްލަސް ޕަސަންޓް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 

ހިސާބުތަކުން ފައިނޭންސް ކޯސްޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓު ފީ )ެއމެރިކާ ޑޮލަރު/ ތާވަލުގައިވާ ފަދައިން( 

ވަތަ ކޮންޕެރަބަލްސްގެ ރިލައިބިލިޓީ އިުތރުކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާ އެއްގޮތް ކުރުމަށް ނު

ރިޒޯޓުގެ ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް މީާރއިން ކުރި  9އެ އެ ޚަރަދުތައް މީރާއިން އެޖަސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، އެ 

 ކަން މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ.  %25އަޕްއަކީ -ހިސާބުގައި އެވަރޭޖް މާރކް

ނަގާފައިވާ ުމޢާމަލާތްތަކަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުާރ ފަދަ މުޢާމަާލތްތަކެއްކަްނ މީރާއިން އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކިިީ:  .109

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން  ފަރާތުން ޔަޤީންނުކުރެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން،ފާހަގަކުރާ

ނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންޕެރަބަލްގެ އިކޮނޮމިކް ކެރަކްޓަރިސްޓިކްސްއަކީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒް ކަ 109.1

މުޢާަމލާތަކަށްވުމަކީވެސް އަސާސީ  (sufficiently similar)ޓެސްޓުކުރެވޭ މުޢާމަލާތް އާ ެއއްފަދަ 

މުން، ރިޒޯޓަކުން މެނޭޖްމަންޓު ީފ ދެްއކު 8ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން  9ޝަރުތެއްކަމާއި، މީރާއިން ނަގާަފއިވާ 

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާ ދެމެދު ފެންނަންއޮތް ފާޅުަކން ބޮޑު 

ތަފާތެއްވާކަމާއި، މީރާއިން ހިްއސާކޮށްފައިވާ ހިސާބުން އެފަރާތުން އެނގެންބޭުނންވާ ކަންތައްތަްއ ފެންނަްނ 

mailto:info@tat.gov.mv
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އެޗް.ވީ.އެލް މަހްރޫމްވެފައިވާކަމާއި، މިއީ، ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮތަްށ ނެތުމުން ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުސަތުން އެމް.

ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެއް ކަމަށް ބެލެެވން ނެަތތީ، އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ީމރާއިން ކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓަކީ ބާތިުލ 

އިން ަނގާފައިވާ މީރާއެސެސްމަންޓެއްކަމަށް ދެކޭކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ރިޒޯޓަކުން މެނޭޖްމަންޓު ފީ ދެއްކުމުން، އެމް.އެޗް.ވީ.އެލް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި  8ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން  9

މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުޢާމަާލތްތަކާ ދެމެދު ބޮޑު ތަާފެތއްވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 A.6.2ން ހަވާލާދީަފއިވާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޚުދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

 Comparability adjustments should be considered“ވަނަ ނުކުތާގައި  3.50ވަނަ ފިޤްރާގެ 

if (and only if) they are expected to increase the reliability of the results.” 

ޭބނުންކުރާ ކޮންޕެރަބަލްސްއަށް އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެނައުމަކީ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނައޮތުމުން،

އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުާރ ، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން ދަންނަ އުސޫލެއްކަމާއި، އެގޮތުން

ކޮންޕަރަބަލްސް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ އެއްގޮތްކުރުމަށް އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ހެދުމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ 

 9އިޑްލައިންގައި އޮންނަ އުސޫެލއްކަމާއި އެފަދައިން މީރާއިން ައދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގަ

ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް ފީ އަދި ފައިނޭްނސް ކޯސްޓް ހިމެނިފައިވުމުން، މީރާއިން  8ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން 

ންޓް ހަދާފައިވާކަމާއި އެފަދައިން މީރާއިން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ އެއްގޮތްކުރުމަށް އެޑްޖަސްޓްމަ

ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުން، އެއީ ޤާނޫާނ ޚިލާފުވުންކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ަމށާއި، ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފަިއނުވާކަ

ންވާ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ެނތުމުން، އަދި ހަމައެހެންމެ، މީރާގެ ހިސާބުތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބޭނު 109.2

 ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުސަތު އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ގެއްިލފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާޫނނުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް މީރާއިން ހިސާބުތައް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމާއި، 

ދާ އެްއގޮތަށް ޢަމަުލ ކުރުމުން އެފަރާތަްށ ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިަފއިވާކަމަްށ މީރާއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއި

ދަލީލުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެްއ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށް މީރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން މާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާއެވްރެޖަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ރޭންޖަކަށް ެބލު ބާރަ ނުކުތާއަކީ:  .110

 ަމށާއި، އެގޮތުން؛ކައަންނަނިވި ަކންތައްތައް މީރާއިން ފާހަގަކުރާނުކުތާއާ ގުޅިގެން 

mailto:info@tat.gov.mv
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މީރާއިން ހަދާފައިވާ ހިސާބުތަކުްނ ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕް ހުރީ  110.1

ރިޒޯޓުގެ މާކްއަޕް ހުރި ރޭންޖުގައިވުންކަމާއި، އެގޮތުން، މި ރިޒޯޓުތަކުެގ މާކްއަޕް  9މީރާއިން ނަގާފައިވާ 

 މުޢާމަލާތްޮކށްފައިވަނީ އާމްސް ލެންތު ޓާމްްސގައިކަން ހުރި ރޭންޖުގައި މާކްއަޕް ހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕްއަށް ބަދަލެްއ ގެންނަން ނުޖެހޭނެކަމާއި، މީރާއިން 

ރާއިން ރިޒޯޓަކީ ކޮންޕެރަބަލް އެއްކަމަށް މީ 9އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕް ބަދަލުކުރުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި، އެ 

ބުނާ ުބނުމާއި އަދި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމާއި ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒެއް ކަނޑައެޅުމުގައި 

ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ އަދަދުތަކަކަށް ބަލާނަމަ، ބަލާނީ އޭގެ މީޑިއަންއަށް ކަމާއި، އެވަރޭޖަކަށްނޫންކަމަށް 

ސް، ޚުޞޫމާުތ އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި ާމކްއަޕްގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެ

ންތާޖެއް އެވަރޭޖަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ާމކްއަޕް ހުރި ރޭންޖަށް މީރާއިން ބަލަންޖެހޭެނ ވަކި ޤާޫނނީ އިސްތި 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބަޔާްނކޮށްދެވިފައިނުވާކަމަށާއި، 

 In some“ވަނަ ފިޤްރާގައި  3.55.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާާލދީފައިވާ އޯ 110.2

cases it will be possible to apply the arm’s length principle to arrive at a 

single figure (e.g. price or margin) that is the most reliable to establish 

whether the conditions of a transaction are arm’s length.”  ްމިަފދައިނ

 Each method may“ވަނަ ފިޤްރާގައި   3.58ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެ ގައިޑްލައިންގެ 

produce an outcome or a range of outcomes that differs from the other 

because of differences in the nature of the methods and the data, relevant 

to the application of a particular method, used.”  ާމިފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިވ

އޮންނައޮތުމުން، އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރޭންޖެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަވަރޭޖް )އައުޓްކަމް/ ސިންގަލް 

އި، އެގޮތުން، މީރާއިން ފިގަރ( އެއް ބޭނުންކުރުމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންވެސް ދަންނަ އުސޫލެއްކަމާ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އާމްސް ލެންތަްށ  29ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާްތ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ބަލައިފައިވުމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއާ ރިޒޯޓެއްގެ ރޭންޖުގެ ބަދަލުގައި އެވަރޭޖަށް  9ގެނައުމަށްޓަކައި 

 ން ބުނެފައިވެއެވެ. ޚިލާފުވާކެމެއް ނޫންކަން މީރާއި
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 ފަރާތުން ހިސާުބކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ”Return on Total Cost“ ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .111

 ކަމަށާއި، އެގޮތުްނ، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މީރާިއން ފާހަގަކުރާބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާ ގުޅިގެްނ 

ކަމާއި،  ”Transactional Net Margin Method“މި މައްސަލައިގައި އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  111.1

)ޖުމްލަ ހަރަދުން އޮޕަރޭޓިންގ  Return on Total Costމިގޮތުން ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ނިސްބަތް ހޯދާފައިވަނީ 

ލައިގެންކަމާއި، މި މެތަޑް އަށް ޢަމަލުކުރާ އިރު ފައިދާގެ ޕްރޮފިޓް ގެއްލުމުން އޮންނަ އަދަދު ނުވަތަ މާކްއަޕް( އަށް ބަ 

ނިސްބަތް ހޯދާނީ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން ކަން ސާފުކޮށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ 

ރިޒޯޓާ  9މ ާރިއްނ ެއ ، ގައިޑްލައިންއިން އެނގޭކަމާއި، މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ޚަރަދެއްކަމަށްވާތީ

ގުޅޭ އެ ޚަރަދު އުނިކޮށްފައި އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެނެސްފައިވަނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފަށްކަމާއި، 

އެމް.އެޗް.ވީ.އެލްގެ މާކްއަޕާ އަޅައިބެލުމަށް ނަގާ ކޮންޕެރަބަލްގެ އަދަދުތައްވެސް މެނޭޖްމަންޓް ފީ ދެއްކުމުގެ ފަހުން 

މީރާއިްނ އަދަދުތަކަކަށްވާންޖެހޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ހިސާބުކޮށްފައިވާ 

އެއް  ”Transactional Net Margin Method“އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރާ 

ކޮށްފައިވާ ބޭނުންކޮްށފައިނުވާކަމާއި، ޚުޫޞމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަާލތަީކ އާމްސް ލެންތު ޓާމްސްގަިއ 

ބޭނުންޮކށްގެން ީމރާއިން  cost plus methodމުޢާމަލާތެއްކަމަށް ނުވުުމން، ހިާސބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އާމްސް ލެންތު ޓާމްސްއަށް  29ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ،ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް 

ރިޒޯޓުގެ ހިސާބުތަކުން ފައިނޭންސް ކޯސްޓް އަިދ  9މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮފައިވާ  111.2

މެނޭޖްމަންޓު ފީ އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާ އެއްހަަމ ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ކޮންޕެރަަބލްސްގެ 

 އެޑްޖަސްޓްކޮށްފައިވުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫާނ ރިލައިބިލިޓީ އިތުރު ކުރުމަްށ ެއޖަސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދައިން 

ވަނަ ނުކުތާއިން އެނގެންއޮންަނ ފަދައިން  5.2ވަނަ ބަޔާނުގެ  2ޚިލާފުވާކަމެއް ނޫންކަމާއި އަދި މީރާގެ 

 އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއާވެސް ޚިލާފުވާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،  

މުގައި މީރާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ އަދަދު ކަނޑައެޅު 111.3

“Transactional Net Margin Method”  ކަމަށްބެލިނަމަވެސް، ޚުދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ

 ވަނަ ފިޤްާރގައި  2.85ހަވާލާދީފައިވާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންއިންގެ 

“Similarly, when analyzing the transactions between the independent 

enterprises to the extent they are needed, profits attributable to transactions 
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that are not similar to the controlled transactions under examination should 

be excluded from the comparison.”  

ރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ިޚލާފަްށ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮްނނައޮތުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ 

“Transactional Net Margin Method”  ާމެތަޑުގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތ

އެއްގޮތްކުރުމަށް ކޮންޕެރަބަލްސްއަށް އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ހެދުމަކީ ަޤބޫލުކުރާކަމެއްކަން އެނގޭކަން ީމރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ މަލްޓިނޭޝަަނލް އެންޓަރޕްރައިސެސް ސާދަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .112

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ކޮންޕެރަބިލިޓީ އެނާލިސިސް ނުހެދުމުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން އެންޑް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ރާކަމަށާއި އެގޮތުން؛ އަްނނަނިވި ކަންތައްތައް މީރާއިން ފާަހގަކުގުޅިގެން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާ  ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

)ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ އޯޝަނިކް  TAT-CA-B/2019/034ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  112.1

ސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޮކންޕެރަބިލިޓީ އެނާލިސިސް ހަދަިއ ޓެކް

ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެކަމާއި، އެފަދައިން މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  3ފަރާތުން ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަވެސް، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބޭނުންޮކށްފައިވާ ގޮތުން، އޭގެން ވަކި މާނައެއް ގައި "ބަހެއް، ނުވަތަ ޢިބާރާެތއް، ނުވަތަ ޖުމްލައެއް

ދޭހަވާކަމަށްވާނަމަ، އެ ދޭހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ އޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި 

 ޓުގެކޯ ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ެބލުން..." މިފަދައިން ކަމާއިސުޕްރީމް

ވަނަ  73ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމުގެ  )މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ( A/23-2016/SC ނަންބަރު

ދަކުން ވިޔަސް އަދި އުޞޫލަކުންވިޔަށް ހަނި ނުކުެރވޭނެއެވެ. އިނުކުތާގައި "...ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ގަވާ

ސަތުތައް ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ިއސްކުރެވި، މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަ ކުރެވޭނަމަ، ...ޤަބޫލުކުރާ ސިޔާ

ޤާނޫނުގެ ސިޔާދަތު ބަލިކަށިވުަމށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެއެެވ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަމާއި 

( ގައި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހވަނަ މާއްދާގެ ) 3މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ިޢބާރާތް ނުވަތަ ުޖމްލައިްނ ފާސްކުރުމުގައި

ދޭހަވާ ޢާންމު މާނަ، އެގޮތުގައި ެދމެހެއްޓުމަށް އިސްކަން..." ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ެމލޭޝިޔާގެ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 ަހސިލް ދަލަމް ނެގެރީ މެލޭޝިޔާ ވ. އަލަމް ލެމްބާގާ އެންމެ މަތީ ކޯޓުކަމަށްވާ ފެޑެރަލް ކޯޓުން ނިންާމފައިވާ 

 ގަޟިއްޔާގައި (MLJ 1 2 (2014)) މެރިޓިމް ސިންޑީނިޔާ ބަރްހާދު
“To quote the historical and oft-quoted Rowlatt J in Cape 

Brandy  Syndicate v Inland Revenue Commissioner (12 TC 

358) : 

There is no room for any intendment, there is no 

equity about a tax; there is no presumption as to 

you imply nothing; a tax; you read nothing in; 

but you look fairly at what is said and what is 

.”said clearly is that is the tax 

 މާއްދާއެއް  ޤާނޫނެއްގެ ނަޒަރުކުރުމުން، ނުކުތާތަކަށް ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެކަމަށާިއ، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މާއްދާ މާނަކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް އެ  ހިމަނައި ކަންކަން ނުހިމެނޭ މާއްދާގައި  އެ މާނަކުރުމުގައި

ނޫންކަމަށްވާއިރު، އިްފތިރާޟެއް ނުވަތަ ޕްރިޒަމްޝަނެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް ނެގުން އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 މަށާއި،ނަކަބަލަންވާނެަކްނ އެނގެންއޮން ށްނައްޞަ ހަރީސަ ގެމާއްދާ އެ އްނޫންކަމާއިއުސޫލެ

ޓެކްސް ބިނާކުރުމުގައި މުޢާމަލާތަކަށް  ަގއި( 2( އަދި )1ގެ )( ޅ) މާްއދާގެ ވަނަ 29 ޤާނޫނުގެ ޓީ.ޕީ.ބީ 112.2

ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ މުޢާމަލާްތ ކުރި އުސޫލުތަކަކީ "އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް" އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއް 

ނޫންނަމަ އަދި އާމްސް ެލންތު ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މުާޢމަލާތް ކުރުމުން ވާނެވަރަށްވުެރ ފުރަތަމަ 

 ފައިދާ ކުޑަނަމަ ނުވަތަ އެމީހާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑުނަމަ، މީރާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ

އެމީހާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފަިއދާ ހިސާބުކުރާނީ އެމުޢާމަލާތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ހިންގި އުސޫލުތަކަީކ އާމްސް 

ކުރި މުޢާމަލާތެއްގެ ލެންތު ޓަރމްސް ތަކެއް ނޫންކަުމގައިވިޔަސް، އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ގޮތުގައިކަމަށާއި، 

 މުޢާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތް ަޓރމްސްއާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެ 29ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ ، ންއެގޮތު 112.3

އާމްސް ެލންތު ޓަރމްސްއަށް އެ މުޢާމަލާތް ެގނައުމަްށ  ،އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ުމޢާމަލާެތއް ނޫންނަމަ
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ބަޔާންކުރާ ޢާންމު ވަނަ މާއްދާގައި  3މާނަކުރުމުެގ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

މާނައަށް ބެލުމުެގ އުޞޫލު އަދި އިސްވެ ހަވާލާދެވިފައިވާ ޤަޟިްއޔާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫޞލުތަކުގެ 

ނާކުރެވޭ ފައިދާ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި މުޢާމަލާތެއް ޓެކްސް ބި 29ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

މްސް ލެންތް ޓަރމްސްއަށް ގެނައުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މުޢާމަލާތް ކުރި އުސޫލުތަކަކީ ހިސާބުކުރުމުގައި އާ

އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއާ އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއް ނޫންނަމަ އަދި އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަްށ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ކުޑަނަމަ ނުވަަތ އެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުން ވާނެވަރަްށވުރެ 

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ޮބޑުނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާުބކުރާނީ 

ގަިއވިޔަސް، އެމުޢާމަލާތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ިހްނގި އުސޫލުތަކަކީ އާމްސް ލެންުތ ޓަރމްސް ތަކެއް ނޫންކަމު

އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައިކަމާއި އެގޮތުން، އެ މާއްދާއިން 

އެނގިގެންދަނީ ަބލަންޖެހޭނީ ކުެރވޭ މުޢާމަލާތުގެ ޠަީބޢަތަށްކަމާއި އެހެނީ، އެ މާއްދާ ދަންނަ އުޫޞލަކީ އެ 

އެއްގޮތަށްނޫންކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް  މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ އާމްސް ލެންތު ޓާމްސްއާ

އާމްސް ލެންތަށް ގެނަުއންކަމާއި، އެ މާއްދާގައި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެކަން ދެނެގަތުމަްށ ކޮްނޕެރަބިލިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ 29މަށާއި، އެހެންކަމުން، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ އެނާލިސިސް އެއް ހެދުން ޝަރުތުކޮށްފައި ނުވާކަ

 އެއް ހަދަންެޖހޭނެކަމަށް ކޮންޕެަރބިލިޓީ އެާނލިސިސްމުޢާމަލާތެއް އާްމސް ލެންތަށް ގެނައުަމށް ދަށުން )ޅ( ގެ 

ޕްރިޒޫމްކޮށްފައިވަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ނުަވތަ  ކޮށްފައިވަނީއިްފތިރާޟް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

ވަނަ  29ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ އާއި )ނ( މާއްދާގެ  )ހ( އަދި އެވަނަ މާއްދާގެ  3ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މަށާއި، ( އާ ޚިލާފަށްކަޅމާއްދާގެ )

މީރާއިން ހިސާބުކުރާ އަދަދެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ހިއްސާނުކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112.4

-TAT-CAަނންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ިޚލާފު ކަމެއްކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  43

B/2020/012  ްޢަބްދުލްަޣފޫރު ޢަލީ ވ. މީރާ( އިން އެނގޭކަމާއި، މީރާއިން ސިއްރު ކޮންޕެރަބަލްސްއަށ(

ބިނާކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިނުން ހުއްދަކުރާ ކަން 

ޅި އަދަދުގެ ތަފްސީލު ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތަށް ފުރިހަމައަށް ނުދިނުމަކީ ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ މީރާއިން ަކނޑައެ

މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެ ަސބަބެއް ނުަވތަ އެކަމަށް ބާރު ދޭ ހެއްކެއް  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޚުޞޫމާުތ  ވެސް މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

mailto:info@tat.gov.mv
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އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެ އަދަދުގެ ތަފްސީލު މީރާއިން  އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން

ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނުގެ ިއމުގެ ތެރެއިންކަމާއި، ާޤނޫނުގެ އިމުގެ ބޭރުން އެެހނީ، ހިއްސާޮކށްފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިއްާސކުރުމުގެ  15 މިންވަރުގެ އިތުރަށް ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ

އިޙްތިސާސް މީރާއަށް ލިބިގެްނނުވާކަމާއި އެފަދައިން އެ ާމއްދާއާ ޚިލާފަށް ހިއްސާކޮށްފަިއނުވުމަކީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފުވުންކަމަށް ނުެބލެވޭނެކަމަށާއި،  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އި ވަނަ މާއްދާގަ 34)ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-25/2012 ނަންބަރު ގަވާއިދު 112.5

 ށާއި،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުންކަމަ

 ތަށް އެ ދަފްޢުކުރާ ފަރާމައްސަލައެއްގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އޮތީ ދަފްޢުކުރާ ފަރާތަށްކަމާއި 

 މަށާއި، އެނގެންއޮންނަކަ ންނުކުރާނެކަ "ެއސިސްޓް"ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނަަމ، ކޯޓުން 

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދުގެ ތަފްސީލު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަްށ  112.6

ލާނެ ސަަބބެއް ނުވަަތ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ކަމެއްކަމަށް ބަ 43ފުރިހަމައަށް ނުދިނުމަކީ ާޤނޫނުައސާސީގެ 

އެކަމަށް ބާރު ދޭ ހެއްކެއްވެސް މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ރަނގަޅު ނޫން ނިްނމުމެއްކަން  މަކީމީރާގެ ިނންމުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ނަމަވެސް، އެފަދައިން ެއފަރާތަށް އޮތް  ށް ފަރާތަކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އިްސތިއުނާފު

ޓެކްސް އެހެންކަމުްނ، އެއީ ެއނގޭކަމާއި،  މީރާައށް އެ ބުަރ ބަދަލުޮކށްފައިކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާއިރު

)ދިވެހި  SC-A/49/2020ވަނަ މާއްދާ، ސުޕްރީމް ކޯޓު ނަންބަރު  34އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް( ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު އަދި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ވ. ހަބް 

 et incumbit probation qui decit, non“ޤަޟާއީ ނިޒާމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއްކަމަށްވާ 

qui negat, Actori incibit probation” ުކަމެއްކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އާ ޚިލާފ  
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 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން 

އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ  ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މޯލްޑިވްސް 

ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮަތށް ަބލާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލައިގައި ؛ފުރަތަމަ ކަމަކީ  .1

އާ ހަމައަށް ބީ.ޕީ.ޓީ  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2013ނޮވެންބަރު  01 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން  ދަށުން

-ARކުރުމަށްފަހު، ނަންބަރު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުމަްށ މީރާއިން އޮޑިޓް

LBD/BPT/2019/013  ު1017609"ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރ/NOTA-

BPT/LBD/2019/06  ްނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށ"

 އަންގައިފައިވެއެވެ.  ގައި 2019މާރިޗު  27ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް 

 2019މޭ  19 މީރާގެ އޮޑިޓް ނިްނމުމަށް، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 42 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ؛ދެވަނަ ކަމަކީ  .2

ގައި  2019ނޮވެންބަރު  12އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  ،ގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އިއުތިރާޒާގުޅިގެން މީރާއިން

މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި ، "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި OA/2019/25-220ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ ރަނގަޅު ސައްޙަ އަދަދެއްކަމަށް ބުނެ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ދަމަހައްަޓއިފައިވެއެވެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ  ،މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވަނީ ތިންވަނަ ކަމަކީ؛ .3

ލާތްތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ހިންގައިފައިވާ މުއާމަ

ގުޅުމެއްނެތް ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުަގއި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ، ކަނޑައަޅާނެ އަގަށްވުރެ ނިސްބަުތން ކުޑައަގެއް ކަމަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  29ގެ އެހެންކަމުން އެ މުޢާމަލާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

މަތިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވާ ގޮތުގައި މީރާއިން 

ވެ. އަދި މީރާއިން ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިން ޭބރުންނެ 29ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ޓެކްސް ރޫލިންގގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސް  TR-2012/B13ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، މީރާގެ ނަްނބަރު 

ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން އަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް މީރާއިން އަމިއްލައަށް އާބިޓްރަރީ އުސޫލުންކަމަށް 

 ތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވާގޮތުގައި އެފަރާތުގެ އޮޑިްޓ ކުރިއަށްދިޔައިރު ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން މަޝްވަރާކޮށް  .4

ޖް )ފަހެއް( އިންސައްތައިގެ އިތުުރކުރުމަކާއެކު، އެވްރެ 5ލިޔެކިއުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވެެއވެ. އެގޮތުން ޚަރަދުގެ މައްޗަށް 

އަޕް ހިސާބުކޮށްފައިވާ ސަބަބާއި، އެ އަގަކީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މިންގަނޑުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރޭޓްތަކެއްކަމަށް -މާރކް

 ވެ.ސާބިތުކުރުމަށް ލިޔެކިއުންތައް ުހށަހަޅާފައިވެއެ

ގެ ނިޔަލަށް މީރާއިން  2014އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2014ޖުލައި  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  .5

ގެ ރޭޓުގައެވެ. އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ  Mauritius + 8%ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓުގައި އަގު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ 

މީރާއިން ގައި ހިސާބުކުރުމަށް  Cost + 18% ،މުޢާމަލާތް ނިސްަބތްވާ އޮޑިޓް ކުިރއަށް ދިޔައިރުވެސް މީރާއާ މަޝްވަރާކުރެވި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮފުނވާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް މީރާއާއެކު ވެވުނު 

ކުރިން މީރާއިން ޢަމަލުކުރި ބޭސިސް  ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި ޚިލާފަށް ،އެއްބަސްވުމާއި

  37މަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ގައި ައގުހަދާފައިވާކަ  Cost+25%ބަދަލުކޮށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މިވާހަކަތަކަށް ރައްދުގައި އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ީމރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނީ  .6

، އެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެއީ ވަނަ މާއްާދއާ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށާއި 29ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ އާގުޅޭ މާއްދާއެއްކަމަށާއި، އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް" އަކީ

މުޢާމަލާތްތަކަށް ނިސްަބތްކުރާއިރު، އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ދެމީހަކު އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނެ 

ނުވަތަ ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭނެ އުޞޫލުތަކެއްކަން އެ މާއްދާގެ )ބ( އިން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ 

ހިސާބުކުރުމުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަާލތްތަކަށް ަބލަންޖެހިއްޖެނަމަ ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 

)ޅ( ގައިކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ހިސާބުކޮްށފައިވަނީ މި އުސޫލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ

ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މުޢާމަލާތްތަްއ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް އަށް 

 އްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ.ވަނަ މާ 29ގައި މީރާއިން އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާނީ   Cost+25%ގެނެސް

                                                           
 )ޓެކްސް ޕޭޔަރ ގެ ކޮމެންޓް( 4.1ގެ  5)ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް( ގެ ސެކްޝަން  LBD/BPT/2019/012-ARނަންބަރު   37

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                        TAT-CA-B/2019/023މައްސަލަ ނަންބަރު: 

   

 

 

ޞަފްޙާ      86 ގެ  68  

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3005571ފެކްސް:  3015555 :ފޯނުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ،52201ގު ބުރުޒުމަ، ގ. މާގަހަތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، 

އުފެދިފައިވާ ހުސޫމާތަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާދެމެދު މި މައްސަލައިގައި  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ؛ .7

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ 

 1ުބރަވެވެނީ މައިގަނޑު ވާހަކަތަކަށް ަބލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ައހުރެންނަށް 

  ؛ކަމަކަށެވެ. އެއީ( އެއް)

I.  ެވަނަ މާއްދާ ހިންގުމުގައި މީރާގެ ނަންބަރު  29ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގTR-

2012/B13  ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ތަޠްބީޤް ކޮށްފައިވާކަން ނުަވތަ ނޫންކަްނ

 މެވެ.ބެލު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު އެއްކޮށް ބިނާވެފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް  .8

ޕްރައިސްއާ ބެހޭގޮތުން އޮތް  ރވަަނ މާއްދާއަކީ ޓްރާންސްފަ 29ވަނަ މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ.  29ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެނގެއެވެ. ގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ުމޢާމަލާތްތައް ުހންނަންާވނީ  ދާއަށް ެބލުމުންއްމާއްދާއެއްކަން އެ މާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި  29ގައިކަމަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  "އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް"

" އަކީ މުޢާމަލާތްތަކަށް ންތު ޓަރމްސްއާމްސް ލެ" ،"މިމާއްދާގައި ،ބުނެފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަނީ

ނިސްބަތްކުރާއިރު، އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުމެއްނެތް ދެމީހަކު އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ އެ މުޢާމަާލތެއް ކުރާނެ، ނުވަތަ 

 ޓެކްސް ބިނާކުރުމުގައި ( 1")އެ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އަދި ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ އުޞޫުލތަެކވެ." 

މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަަލންޖެހިއްޖެނަަމ: އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރި އުސޫލުތަކަކީ "އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް" އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއް 

އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް ތަކާއެއްގޮތަށް ެއ މުޢާމަލާތް ކުރުމުން ވާނެވަރަްށވުރެ، ފުރަތަމަ މީހާގެ ( 2)ނޫންނަމަ، އަދި 

ޑަަނމަ، ނުވަތަ އެމީހާގެ ޓެކްސް ިބާނކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑުނަމަ، ެއމީހާގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ކު

 ،އެމުޢާމަލާެތއް ޙަޤީޤަތުގައި ހިންގި އުޞޫލުތަކަކީ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކެއް ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް  ،ފައިދާ ހިސާބުކުރާނީ

މާއްދާގެ )ކ(  " މިފަދައިންނެވެ. މީގެ ިއުތރުން އެމަާލތެއްގެ ގޮތުަގއެވެ.އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްތަކާ އެްއގޮތަށް ކުރި މުޢާ

ފުރަތަމަ ީމހާގެ ޓެކްސް ިބނާކުރެވޭ  ،އެ މުޢާމަލާތަީކ ގުޅުްނހުރި މީހުންތަކެއް ެމނުވީ ނުކުާރނެ މުޢާމަލާތެްއނަމަ"ގައިވަނީ 

 ދައިންނެވެ. ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި އެ މުޢާމަލާތް ހިމަނައިގެން ނުާވނެއެވެ." މިފަ

މި މާއްދާގެ )ބ( ައށް ބެލުުމްނ އެނގޭގޮތުގައި ގުޅުން ހުްނނަ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ހުްނނަންވާނީ  .9

ވިޔަފާރީގެ  ،އެނޫންގޮތަކަށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް މީރާއަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމައާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްގައެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ދަށުން އާމްސް ލެްނތު ަޓރމްސްއާ އެއްގޮތަށް އެ  29ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

 ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މީރާއަށް އޮންނާނެއެވެ.

ހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްތިުއނާފުުކރާ ފަރާތުން ޚުޞޫމާތު މި މައްސަލައިގައި ހުށަ ފަސްވަނަ ކަމަކީ؛ .10

އާއެވެ. މި  Vacances (S) Pvt Ltdއުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިަވނީ އެފަރާތުގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާ، 

ބުނެ، މީރާއިން މި މުޢާމަލާތް އާމްސް ލެންތު މުޢާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް ގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫން ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް  29ޓަރމްސްއަށް ގެނެސްފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޫންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މި މުޢާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް 

ގުޅުންހުރި  38ބުނެ، ދައްކާފައިވާ ހުއްޖަތް ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ އެފަރާތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

 extremely low transfer" ފަރާތަކަށް ރިސޯޓުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ވިއްކައިފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ދަށް އަގެއްގައި

price (cost plus 5%).ެަކމަށެވ " 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުން ހެކިޮކށްދެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ  .11

 އަދި އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްގައި އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަން މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާކަމެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  ،ކޮށްފައިވާ މުޢާމާލާތެއް ނޫންކަމަށް މީރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިަފއިވާ މުޢާމަލާތް އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއަށް ގެނެސް،  29ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  (revise)ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން މުރާޖަޢާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް

ފަދައިން، ޚުޞޫމާތު އުފެިދފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ މީރާއިން އަގު ަކނޑައަޅައިފައިވަނީ، އެ މުޢާމަލާްތ ކޮށްފައިވަނީ އާމްސް 

 ލެންތު ޓަރމްސްއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ.

ންތު ޓަރމްސްގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމަށް ީމރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ އާމްސް ލެމިހިސާބުން .12

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް އާމްސް ލެންތު  29ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މި ސުާވލުގެ ޖަވާބު ހޯދުަމށް  !ކީ ކޮބައިތޯއެވެޓަރމްސް އަށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ މީރާއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލަ

ރުޖޫޢަވާންޖެހެނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދާއި އަދި 

އިދުގައި އާމްސް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާ 39ޓެކްސް ރޫލިންގއަށެވެ. B13-TR/2012މީރާގެ ނަންބަރު 

                                                           
  4.1ގެ  4)ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް( ގެ ސެކްޝަން  LBD/BPT/2019/012-ARނަންބަރު   38
)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަރުކަޒެއްގެ  B13-TR/2012ގައި ނެރެފައިވާ މީރާގެ ނަންބަރު  2012ޖޫން  21 39

 ޓެކްސް ރޫލިންގ( B13) ރޫލިންގޓެކްސް ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުން( 
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ވަނަ މާއްދާއަްށ ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލު  29ޤާނޫނުގެ  ލެންތުއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ފެންނާކަށްެނތެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައިވަނީ "ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ  4ޓެކްސް ރޫލިންގގައެވެ. އެ ރޫލިންގގެ  B13ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ 

 ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ދާއިމީ މަރުކަޒާއި އެ މަލްޓިނެޝަނަލް އެްނޓަޕްރައިސްގެ އެހެން ބައިތަކާ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ

ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ "އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  4ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  B13. ( އެވެ." މިފަދައިންނެވ2010ެޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް" )

ަވނަ ާމއްދާ ތަންފީޒުކުރާއިރު ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ  29ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ވިްސނާއިރު، ޤާނޫނުގެ 

.އީ.ސީ.ޑީގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އޯ 40(2010ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް )

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް އަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް އާމްސް ލެންތު 

 އެއް ހަދައިގެންނެވެ. (comparability analysis)ޓަރމްސް އަށް ގެންނަންޖެހޭީނ، ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް 

ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ޓްާރްނސްފަރ ޕްރައިސިންގ  (comparability analysis)ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް  .13

 ގައިޑްލައިންސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަދައިްނނެވެ. 

“Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the conditions in a 

controlled transaction with the conditions in transactions between independent enterprises. In order 

for such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of the situations being 

compared must be sufficiently comparable. To be comparable means that none of the differences (if 

any) between the situations being compared could materially affect the condition being examined in 

the methodology (e.g. price or margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to 

eliminate the effect of any such differences”.41 

“As noted above, in making these comparisons, material differences between the compared 

transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual 

comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm’s length conditions )or 

range thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would 

affect conditions in arm’s length transactions. Attributes or “comparability factors” that may be 

important when determining comparability include the characteristics of the property or services 

transferred, the functions performed by the parties (taking in to account assets used and risks 

                                                           
 (2010) ރޭޝަންސްއޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ މަލްޓިނެޝަނަލް އެންޓަރޕްރައިސެސް އެންޑް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓް 40
ސ.  ،1.33ފިޤްރާ  ، އެންޑް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސްއޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ މަލްޓިނެޝަނަލް އެންޓަރޕްރައިސެސް 41

41-42 
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assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business 

strategies pursued by the parties.”42 

މަތީގައިވާ ފިޤްރާއަށް ބަލާއިރު، މުޢާމަލާތެއް އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސް އަށް ގެންނަނަމަ، ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް 

 ހަދަންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ދެކަމެއް  މާތުގައި އަގުޚުޞޫއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާދެމެދު، އުފެދިފައިވާ  ހަވަނަ ކަމަކީ؛ .14

އަޕް -އެވެ. )ށ( އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މާރކް (method)އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސްލޫބު ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ހ( 

 ވެ. އިންސައްތައަށް ގެނެސްފައިވާ ަބދަލެވެ. މި ދެ ކަންތަކަށް ވަކިވަކީން ބަލައިލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްަކމުގައި ދެކެމެ

    (method))ހ( އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސްލޫބު 

ރާތުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތު އެފަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ .15

ޓަރމްސް ގައި ކޮށްފައިވާ މުއާަމލާތެއް ނޫންކަަމށް މީރާއަށް ާސބިތުކޮށްދެވޭ ހާލަތުގައިވެސް، ީމރާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި އެއަށްފަހު، އެއަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތުގެ ކޮސްޓް ދެނެގަތުމެވެ. 

އަޕް އިތުރު ކުރުމެވެ. އެކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ުމޢާމަލާތުގެ ބައިވެރީންގެ ފަންކްޝަންތައް -ފައިދާގެ އިންސައްތަ ނުވަތަ މާރކް

ވަކިވަކީން ދެނެގަނެ ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް އެއް ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 

( ބަޔާންޮކށްފައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ެއަފދަ އެނަލިސިސްއެއް ހަދާފައި ނުާވކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 2010ޑްލައިންސް )ގައި

ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި މިވާހަކަ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ތަކުރާރުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނަމުން ދިޔަނަމަވެސް، 

 ތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.މީރާއިން މިކަންކަމަށް ރިއާޔަ

މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއަށް  .16

 The selection of a transferގައި " 2.2ގެނެސްފައިވާނީ، ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންގެ ޗެޕްޓަރ 

pricing method always aims at finding the most appropriate for particular case"  ްމިފަދައިނ

ބަޔާކޮށްފައިވާތީ، އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް 

އޮޑިޓް  AR-LBD/BPT/2019/012ފަރާތަށް ފޮނުވަިއފައިވާ ނަންބަރު  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 MIRA made an assessmentގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "... 4.1ގެ ފައިންޑިންގްސް ގެ  4ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން 

based on the available information..ޮތުން، އެ ." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައިވާ ގ

                                                           
، 1.36ފިޤްރާ ، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ މަލްޓިނެޝަނަލް އެންޓަރޕްރައިސެސް އެންޑް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސް  42

 43ސ. 
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އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް އެފަރާތުގެ  އެވެ. Cost Plus methodހިސާބުކުރުންތައް ބިނާކޮށްފައިވާ އުސްލޫބަކީ

މި ނުކުތާއާއި އިސްވެދިޔަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ހަމައަށް މިކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  43ވަނަ ބަޔާނާ 1

  އުސްލޫބާމެދު އެހާތަނަށް ދެފަރާތުގެ ޚިލާފެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު  2020ޑިސެންބަރު  17ނަމަވެސް،  .17

ތަފްޞީުލތައް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ބޭނުްނކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި އަސާސްތަކާ ހިސާބުކުރުމުގެ 

ހިއްސާކުރެވޭ ގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ހުށަހެޅި، އެވްރެޖް 

ފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޓްރައިބިއުނަލުން ހިއްސާކުރުމުން، އިސްތިއުނާ 44ޕް ކަލްކިއުލޭޝަންއަ-މާރކް

މީރާއިން އަގު ކަނޑައެޅި އުސްލޫބާމެދުވެސް ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ  45 ދެވަނަ ބަޔާނުގައި ހުށަހެޅި

 Costއަޕް ކަލްކިއުލޭޝަނަށް ބެލުުމން އެ ފަރާތުން ޭބުނންކޮށްފައިވަނީ -ފަރާތުން ބުެނފައިވާ ގޮތުގައި ެއވްރެޖް މާރކް

Plus Method  ަކަމެއް ނުވަތTransactional Net Margin Method .ެކަމެއް ނޭނގޭކަމަށެވ 

އެވެ. މިގޮތުން މީރާއިން  ”Cost Plus Method“މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވަީނ  .18

ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް  LSS/223/2020/31-220އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ނަންބަރު -ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެވަރެޖް މާރކް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ފަދައިން މީރާއިން ކޮސްޓް ޕްލަސް މެތަޑް  ،މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުަގއި

އަށްޑިހަ  85)ފަހެއް( ތަރީގެ  5ބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަމަށާއި އެ މެތަޑްއާ ގުޅިގެން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

)އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރިޒޯޓުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްފަދަ ފޮރިން  85ފަހެއް( ރިޒޯޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދައި، އެ 

)ތޭރަ( ރިޒޯޓެއް އައުޓްލަޔަރސްގެ  13)ބާވީސް( ރިޒޯޓެއް ނަގައި، އޭގެ ތެރެއިން  22މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުިނތަކުގެ ގޮތުގައި 

)ނުވައެއް( ރިޒޯޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބޭުނންކޮށް އެ  9ޓް ޕްލަސް އިންސައްތަ ހިސާބުކުރުމުގައި ސަބަބުން ރިމޫވް ކޮށް، ކޮސް

ނޭޖްމަންޓް ފީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިންކަރ ނުކުރާ )ނުވައެއް( ރިޒޯޓުގެ ހިސާބުތަކުން ފައިނޭންސް ކޮސްޓް އަދި މެ 9

ވައެއް( ރިޒޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާ )ނު 9ޚަރަދުތަކަށްވުމުން އެ ޚަރަދުތައް އެޖަސްޓުކޮށް، އެ 

 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ކަމަށެވެ. %25އަޕް އަކީ -މާރކް

                                                           
 ހުށަހަޅާފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުގެ ފުަރތަމަ ބަޔާން"ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2020މާރިޗު  03 43
ސިޓީ އަދި އެ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  LSS/223/2020/31-220ގައި މީރާއިން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު  2020ޑިސެންބަރު  20 44

 ޑޮކިއުމަންޓް 
 40ވަނަ ފިޤްރާ އިން  34ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އިސްތިއުނާުފކުރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ބަޔާން" ގެ  2021ޑިސެންބަރު  09  45

 ވަނަ ފިޤްރާއަށް 
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ބޭނުންކުރުމުގައި  ”Cost Plus Method“ ،އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި .19

އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ ބަލަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކުގެ ގޮތުގައި 

ގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި،  ”Cost Plus Method“މީރާއިން ރިޢާޔަތްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިގޮތުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ގުޅުންހުރި ފަރާތަށް ޓްރާންސްފަރ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ އެންމެ ފުރަަތމަ 

ކުރެވުނު މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ކޮސްޓް ދެނެގަތުން ކަމަށާއި އެއަށްަފހު އެ ކޮސްޓްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ފައިދާގެ ޕަސެންޓޭޖް 

ބައިވެރިާވ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަ އަޕް އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ދެެނގަނެވޭނީ މުޢާމަލާތުގައި -ނުވަތަ މާރކް

ފަންކްޝަންތައް ވަކިވަކިން ދެެނގަނެ ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސް ހަދައިގެން ކަމަށާއި މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް މީރާއިން 

 ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ.

ހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މީރާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވަީނ މީގެ އިތުރުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ދެވަނަ ބަޔާނުގައި ފާ .20

“Transactional Net Margin Method”  ީއެވެ. މިގޮުތްނ މީރާއިން ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ ނިސްބަތް ހޯދައިފައިަވނ

Return on Total Cost ްއަށް  )އަޕް(-)ޖުމުލަ ޚަރަދުން އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް ގެއްލުމުން އަންނަ އަދަދު )މާރކ 

 ”Transactional Net Margin Method“އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  ،ބަލައިގެން ކަމަށާއި

މެތަޑް އަށް ޢަމަލުކުރާއިރު ފައިދާގެ ނިސްބަތް ހޯދާނީ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން 

މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކީ އޮަޕރޭޓިންގ ނޭޗަރގެ ޚަރަދެއް ކަމަށްވާތީ މީރާއިން އެޖަސްޓެޑް ނެޓް ޕްރޮފިޓް ހިސާބުކުރުމުގައި  ،ކަމަށާއި

ވަނަ ޕެރެގްރާފާ  2.83މެނޭޖްމަންޓް ފީގެ އަދަދަށް ނެޓް ޕްރޮފިޓް އިތުރު ކުރުމުން އެ ގެނެވުނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިންގެ 

 ށެވެ.ޚިލާފު އެޖަސްޓްމަންޓެއް ކަމަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މިވާހަކައަށް ބަލާއިރު، އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސްގައި  .21

އާ ގުޅޭގޮތުން އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ  ”Cost Plus Method“ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން 

 ،ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2.45ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސްގެ ގެ 

“The cost-plus method begins with the costs incurred by the supplier of property (or services) 

in a controlled transaction for property transferred or services provided to an associated 

purchaser. An appropriate cost-plus mark-up is then added to this cost, to make an appropriate 

profit in light of the functions performed and the market conditions. What is arrived at after 

adding the cost plus mark up to the above costs may be regarded as an arm's length price of 

the original controlled transaction….” 

 މިފަދައިންނެވެ.
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އާގުޅޭގޮތުން އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ  ”Transactional Net Margin Method“އަދި  .22

 ،ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 2.64ގައިޑްލައިންސްގެ 

“The transactional net margin method examines the net profit relative to an appropriate base 

)e.g. costs, sales, assets( that a taxpayer realises from a controlled transaction…… Thus, a 

transactional net margin method operates in a manner similar to the cost plus and resale price 

methods….. A functional analysis of the controlled and uncontrolled transactions is required 

to determine whether the transactions are comparable and what adjustments may be necessary 

to obtain reliable results….” 

 މިފަދައިންނެވެ.

އިން ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ކޮން މެތަޑްއެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ އެހެންކަމުން އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްއަށް ގެނައުމުގައި މީރާ .23

މި މެތަޑްތައް ތަްތބީޤު ކުރުމުގަިއ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސްގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އުންސުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ެޖހެއެވެ. 

މީރާއިން  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ،ން ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާންތަކާއިއެހެ .24

 ،އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ އަސާސްތައް ދެނެގަތުުމގައި މުހިއްމު މުސްތަނަދުތައް ަކމަށްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި

އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ތަފުސީލުތަކަްށ - އެދުމުގެ މަތިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އެވަރެޖް މާރކްމައްސަލަ ބެލި ބެންޗުގެ

މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ އާމްސް ލެްނުތ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ހޭ ހުރިހާ އުންސުރެއް ފުރިހަމަކޮްށފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ބޭނުންކޮްށފައިވާ މެތަޑް ތަްތބީުޤ ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެ

ބޭުނންކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކޮން މެތަޑްއެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން  ،ދެނެގަނެވޭނެ މިންވަރަށް ކާފީ ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން

 ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ެނތް ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 އިންސައްތައަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު އަޕް -ކަނޑައެޅުމުގައި މާރކް  )ށ( އަގު 

ގައި އަގު  cost+25% ވަނީ ހިސާބުކޮށްަފއިވަނިކޮށް، މީރާއިން އަގު ގައި  cost+5% އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން .25

ގައި އަގު ކަނޑައެޅުމަށް  Mauritius+18%. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތާއި މީރާއާދެމެދު ކަނޑައަޅައިފައެވެ

 އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައިީވނަމަވެސް، މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރުކުރެއެވެ.

 Costއިން ފެށިގެން " 2014ގެ ޓެކްސްޕެޔަރ ކޮމެންޓްސްގައި ނޮވެންބަރު  5އެގޮތުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ ސެކްޝަން  .26

Plus 18% methodology" ްބަސްވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮމަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް މީރާއިން އެއ
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމަންޓާގުޅިގެން  ،މީރާއިން އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި ،ކޮށްފައިވީނަމަވެސް

 ،މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ

“There was no agreement between MIRA and MHVL whereby MIRA agreed a cost plus 

18% as revenue of MHVL company as a whole.  

Previously concluded audits of MHVL was concluded based on available information and 

MIRA assessed revenue from VSPL using the methods which MIRA considered most 

appropriate at the point of time. Likewise, during the current audit, MIRA used an industry 

average cost plus percentage to assess revenue from VSPL”46 

 މިފަދައިންނެވެ.

މި ހާލަތުގައި  ،ހިސާބުކުރުމުގައި އިންސައްތަ އާމެދު އުފެދިފައިވާ ޚިލާފުތަކަށް ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު .27

 ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވޭތޯއެވެ. މީރާއާއި ބަލަންޖެހެނީ މީރާ އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދުގައި އަގު

ގައި ހިސާބުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށ  Cost Plus 18%އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު 

 AR-LTS/BPT/2015/104ގެ ނަންބަރު  2013އިން އޮކްޓޫބަރު  2010އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނޮވެންބަރު 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2013އިން އޮކްޓޫބަރު  2010ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނޮވެންބަރު  47އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ކުރާ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް މީރާއާއި އިސްތިއުނާފު ރިވައިޒް ކޮށް އަގު ބަދަލުކުރުމަކީ

 އްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެެވއެވެ.ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގެ ހެ

 Cost Plus 5%އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާ ދެމެދުގައި މި މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ މައިގަނޑު ޚުޞޫމާތަކީ  .28

 Costމީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން މެދުވެރިކޮށް  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަގު ކަނޑައަޅައި ހިސާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް

Plus 25% ަލުކޮށްފައިވުމެވެ. މި މައްސަލަ ބިނާވެގެންވަނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ އަށް ބަދ

މި ނުކުތާގައި  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތ2010ީގައިޑްލައިންސް )

ގޮތެއް ނިމިގެންދާނީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ގައި  48ކަމަށްވެސްފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެ 

 އަގު ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން އޮްނނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

 

                                                           
  5)ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް( ގެ ސެކްޝަން  LBD/BPT/2019/012-ARނަންަބރު   46
 )ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އޮޑިތް ރިޕޯޓް( LTS/BPT/2015/104-ARނަންބަރު  47
 ވަނަ ފިޤުރާ 14މި ރައުޔުގެ  48
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”Secret Comparables“  ްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުނ 

ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނަގައިފައިވާ  ވަނަ ކަމަކީ؛ހަތް  .29

އެންމެ މުހިއްމު އެއް ނުކުާތއަކީ މީރާއިން އާމްސް ލެންތު އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ސިއްރު ކޮމްޕެރެބަލްތަކެއް 

ބޭނުންކޮްށފައިވުމެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކާފައިވަނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އަަދދަށްވުރެ މަދުންކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލީ ހިސާބުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ މީރާއިން ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރި އަސާސްތަކާއި އަގު

 ކޮށްފައި ނުވުމެވެ.ފަރާތާ ހިއްސާ

ވަނަ  15މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .30

 މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާނެ ފަދައިން ިހސާބުތައް ޙިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އޮޑިޓް މު 2020ޑިސެންބަރު  17 .31

ބޭނުންކޮްށފައިވާ އުސޫލާއި އަސާސްތަކާއި ހިސާބުކުރުމުގެ ތަްފޞީލުތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތާ ހިއްސާކުރެވޭ ގޮތަްށ 

ޑިސެންބަރު  20ލާ ބެންޗަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް މީާރއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަ

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ -ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެވްރެޖް މާރކް 2020

އެ  ،އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ-"އެވްރެޖް މާރކް .32

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމާއެކު ބަޔާނަށް ޖަާވބު ިދނުމަށް މީރާއަށްވެސް ފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އަދި ދެފަރާތުްނ  ފުރުސަތު

ހުށަހެޅި ބަޔާންތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތުގައި 

ސިއްރު ކޮމްޕެރެބަލްތަކެއް  ،އަޕް އިންސައްތަ ކަނޑައެޅުމުގައި-ތައުނުކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން މާރކްމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

 ބޭނުންކޮށްެގން ކޮމްޕެރެބިލިޓީ ެއނަލިސިސް ހަދައިފައިވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ފުކުރާ ފަރާތުްނ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އާމްސް ލެންތު އަގު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާ .33

ސާބިތުކޮށްދޭންޖެެހނީ ހިސާބުކުުރމުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ކޮމްޕެރެބަލްތަކުގެ ތަފުސީލު އެނގުމެްއނެތިއެވެ. މި ނުުކތާއާ 

 ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި މައިގަނޑު ތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ކީ އަންކޮންޓްރޯލްޑް ްޓރާންސެކްޝަންތަކެއްކަން ޔަގީންނުވުން މީރާއިން ނަގާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަ •

 ސަފިޝެންޓްލީ ސިމިލަރ މުއާމަލާތްތަކާ އެއްފަދަ މުއާމަލާތްތަކެއްަކން ޔަގީންނުވުން  •
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 ރޭންޖަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ެއވަރެޖަކަށް ބަލައިފައިވުން  •

 ކަލްކިއުލޭޝަން އަޕް-މާރކް އެވްރެޖް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މިކަންކަން ފާހަގޮށްފައިވަނީ މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  .34

ޕެރެބަލްސް ހެދުމަށް މްއަށް ހަވާލާދީފައެވެ. އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އެފަރާތުން ބުނާގޮތުގައި ކޮ

ލޫމާތު ހޯުދނުގޮުތގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޭނނގޭނަމަ، ހަގީގަތުގައިވެސް އެއީ މުއާމަލާތަށް މައު

ޕެރެބަލްސް އެއްކަމެއް މްއޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކޮ

ފަރާތުްނ ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުޢާަމލާތްަތކަކީ އަންކޮންޓްރޯލްްޑ  ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް ކަމެއް އަދި އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރާފަދަ މުޢާމަލާްތތަކާ އެއްފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެްއ 

ކަނި ބެލިނަމަވެްސ އެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކަމެއް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ެނތެވެ. މީރާއިން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް އެ

ކޮމްޕެރަބަލްކަމަށް ނުެބލެވޭނެ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި މި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުްނ 

 ބަޔާންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ަތފްސީލީ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ރާތުގެ މިވާހަކަތަކަށް މީރާއިންވެސް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބަޔާން ހުށަހަޅައި އަޑުއެހުންތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ .35

ރައްދުދީފައިވެއެވެ. އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އާދަޔާ ޚިލާފު ދަށް ރޭޓެއްގައި 

ޓީ އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާ، ވެކެންސާސް ޕްރައިވެޓް )ސަތޭކަ ިއންސައްތަ( ރޫމް ކެޕޭސި 100އެފަރާތުގެ %

ެގ ަފިއާދިއްނ ެޓްކްސ ެނުގުމެގ ާޤޫނުނެގ ، ލިމިޓެޑް )ވީ.އެސް.ޕީ.އެލް( އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު ވަނަ  29މ ާރިއްނ ިވަޔފާރ 

ތު ޓަރމްސް އަށް ގެނެސްފައިވާނީ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް އާމްސް ލެން

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ޕަރޭޓްކުރާ ލިބިފައިވާ ނުަވތަ ހޯދާފައިވާ ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ މައުލޫމާތުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން އޮ

 9މީރާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެ  ،ގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެހެނިހެން ރިސޯޓުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި

)ނުވައެއް( ރިސޯޓުގެ ނަމާއި ޒާތީ މައުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޙިއްސާކުރުން ވެގެންދާނީ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށާއި، މީރާއަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުެގ  15ދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި

 ބޭރުން ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާސް ލިބިގެން ނުވާކަމަށެވެ.

ބަހުސްތަކެއް  އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަންގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ބެހޭގޮުތން ތަފްޞީލީ މައުލޫާމތުތައް ހުަށހަޅައި ދިގު-އެވްރެޖް މާރކް .36

އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މަރުހަލާގައި ހުށަަހޅައި އޭގައިވާ ކަންކަމުގެ -ކުރިކަމުގައިވިޔަސް، އެވްރެޖް މާރކް

އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން -މައްޗަށް ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ިނންޭމނެކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. މި މައުލޫމާތު ނުވަތަ އެވްރެޖް މާރކް 
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ދިގޮތުގެ ތަފްޞީލު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައުުނ  42ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ުހށަަހޅާނީ މީރައިން ނިންމާ ނިންމުަމށް އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނުކުރާއިރު، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ހިއްސާ ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް ތައުނު ކުރުމުގެ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައު

 ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

މި ނުކުތާގައި އިސްވެދިޔަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ދެފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .37

އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަން -ބިއުނަލަށް މީރާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ އެވްރެޖް މާރކްއަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ޓްރައި

އަޕް ކަލްކިއުލޭޝަންތަކަކީ އޮޑިޓް -އަށް ބެލުމުން ެއނގޭގޮތުގައި ީމރާއިން ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހަާޅފައިވާ އެވްރެޖް މާރކް

ތުތަކެކެވެ. އެ މައުލޫމާަތށް ެބލުމުން އެއްވެސް ޓެކްސް މަރުހަލާގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ މައުލޫމާ

ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެ މައުލޫމާތުތައް އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  15ނޫނުގެ ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގަިއ މީރާއިން ދައްކާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނުދިނުމަށް 

އެވެ. މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  15ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭތީއެވެ. އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  15

ނުވަތަ ޓެކްސް  ،ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކީމާއްދާ

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ  ،ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ނުވަތަ ޯހދާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދާ  51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51

ީމރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ."  ،ސިއްރު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު،މަޢުލޫމާތަކީ

 މިފަދައިންނެވެ. 

 However, itވަނަ ނުކުތާގަިއ " 3.36މީގެ އިތުރުން މީރާއިން ުބނެފަިއވާ ގޮތުގައި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ގައިޑްލައިން ގެ  .38

would be unfair to apply a transfer pricing method on the basis of such data unless 

confidentiality  within the limits of its domesticthe tax administration was able, 

…,requirements ްމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައޮތުމުްނނާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޔޫ.އެނ "

 Caution should be exercised inވަނަ ފިޤްާރގައި " B.1.6.32ޓްރާންސްފަރ ޕްއިސިންގ މެނުއަލްގެ 

permitting the use of secret comparables in the transfer pricing audit unless the tax 

disclose the data to the  (within limits of confidentiality)authorities are able to 
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taxpayer so as to assist the taxpayer to defend itself against an adjustment. ްމިފަދައިނ "

ރާއަކަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނީ ޓެކްސް އިދާރާ ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުްނ، ޓެކްސް އިދާ

ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިންކަމާިއ، މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާަތށް ހިއްސާކޮށްފައިވަީނ 

 ަފރާތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެކަމަށް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާޤާނޫނާއި ގަވާއިދުން ހުއްދަ ކުާރ މިންވަރަށް 

 ބުނެއެވެ. 

ރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުާތތަކަށް ބަލާއިރު، މައުލޫާމތު ޙިއްސާކުރުމުގައި މީރާއަށް ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް މީ .39

އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރެވެން ނެތް މައުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ގޮތެއް 

އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ގައި އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނިންމުމާބެހޭ ގޮތުން އޯ.

 Comparabilityވަނަ ބާބު ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ " 3އޯ.އީ.ސީ.ޑީ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސްގެ 

Analysis"  .ެއެގޮުތްނ "ހެދުމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށެވExternal Comparables ިބޭނުން ކުރުމުގައ "

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ހާމަ ނުކުރާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑްތައް ތަތްބީޤު 

(apply)  ެވަނަ ފިޤްރާގައި އަންނަިނވި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 3.36ކުރުމާމެދު މި ބާބުގ 

“A. 4.3.3 Information undisclosed to taxpayers 
3.36 Tax administrators may have information available to them from 

examinations of other taxpayers or from other sources of information 
that may not be disclosed to the taxpayer. However, it would be 
unfair to apply a transfer pricing method on the basis of such data 
unless the tax administration was able, within the limits of its 
domestic confidentiality requirements, to disclose such data to the 
taxpayer so that there would be an adequate opportunity for the 
taxpayer to defend its own position and to safeguard effective 
judicial control by the courts.” 

 

ޓެކްސް އިދާރާތަކުގައި ހުންނަ ޓެކްސް ދައްކާ އެހެން  ،މި ފިޤްރާއަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ނަޒަރުކުރުމުން އެނގޭގޮތުގައި .40

ޕްރައިސިންގ މެތަޑްތައް ތަޠްބީޤް ކުރުމުަގއި އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުްނކޮށްގެން ޓްރާންސްފަރ 

މަޢުލޫމާތުތަކަަކށް ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަދަދެއް  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ ޙިއްސާ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ
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މާތު ހާމަނުކުެރވޭނަމަ ޓެކްސް ދައްކާ ސަބަބަކީ އެ ގޮތަށް އެ މަޢުލޫކަނޑައެޅުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫންކަމެވެ. 

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުން ބަރީޢަވުމަށް އެކަށީެގންވާ ފުރުސަތު ލިބިގެން ނުދާނެީތއެވެ. މި މައްސަލައިގެ 

އްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުާއމަލާތަށް ނިްސބަތްވާގޮަތށް މީރާިއން ތައެންމެ މުހިއްމު އެއް މުސްތަަނދަކީ ހު

ކޮމްޕެރެބިލިޓީ އެނަލިސިސްއެވެ. އެއީ މި ހުސޫމާތު އުފަންވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކުގެ އަސާސްއެވެ. އޭގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނޭނގޭނަމަ އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ވިސްނާއިރުވެސް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ  އަށްވަނަ ކަމަކީ؛ .41

ވަަނ  42ފަރާތުން ހިތްހަަމނުޖެހޭނަމަ، ެއ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  42. ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ

ވަނީ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާިއން ނިންމާ ިނންމުމަކާމެދު ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުން 

ތިރާޒު ކުރިކަމުގެ )ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، އިއު 30އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެްއ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ  42އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

ދަށުން މީރާގެ ނިންމުްނތަކަށް ިއއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާއިރު، އެ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ 

 ރަނގަޅު ނޫންކަން ާސބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެޭހ ފަރާތަކީވެސް އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތެވެ.  ނިންމުން

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްނޫންކަްނ  38ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .42

މާއެކެވެ." މިފަދައިންނެވެ. މީރާއިން ނިންމާ ނިްނމުން ރަނގަޅުނޫންކަްނ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރައަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ 

ރާ ފަރާތާއި ހިއްސާކޮށްފައިނުވާނަމަ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބާއި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވިގޮތް އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިއުތިރާޒުކުރުމާއި  35މަރުހަލާގައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް މީރާއިން ިނންމި ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަ  38އަދި އެ ގަވާއިދުގެ 

 ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލެޭވނޭ ާޤނޫނީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

ދަށުން އަގު އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންގެ  .43

އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ،ކަނޑައެޅުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅައި ތަޠުބީގުކުރުމުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކޮމްޕެރެބިިލީޓ އެނަލިސިސް އެއް ހެދުމެވެ. މިފަދަ އެނަލިސިސްއެއް މީރާއިން ހަދައިފައިވާނަމަ، އެ 
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ބޭުނންކުރި ޙިއްސާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. މީރާއިން އެނަލިސިސް ހެދި ގޮތާއި، 

ހިއްސާނުކުރާނަމަ މީރާއިން  އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތަކާއި އަދި ިރއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަުފސީލު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް

 އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލުންކަމެއް އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ 

އެކަން ދަލާލަތުކޮށްޭދ  ، އެފަަދ އެނަލިސިސްއެއް ހަދާފައި އޮތްކަމަށް މީރާއިން ބުނިނަމަވެސްދެނެނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި

 މުސްތަނަދެއް ފެންނަން ެނތްހިނދު، އެކަން ގަބޫލުކުރުމަށް ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވާނެއެވެ.

 49މި ޓްރައިބިއިނަލުގެ މައްސަލަ ސީ.ޑީ.އެލް.އެޗް.ޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ  ނުވަވަނަ ކަމަކީ؛ .44

މައްސަލައިގައި އާމްސް ލެންތު ޓަރމްސްކަމަށް  50އަދި ސެންކްޗުއަރީ ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ

ށްފައިވާ ނުކުތާަތއް، މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވިދާނެކަމަށް އަހުރެން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކޮ

ދެކެމެވެ. އެހެނީ، ިހނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިަފއިވާގޮތަށް ބެލުުމން، ހުސޫމާުތ އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތަްށ 

އަިދ )ޅ( ތަޠުބީުޤކޮށްފައިވާކަން އެނގެްނ ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ(  29ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

 20ވަނަ ފިޤްރާއިން  17)ދޭއް( މައްސަލައިގައި މެންބަރުންގެ ރައުޔުގެ  2އޮންނަހިނުދ، ހަވާލާދީފައިވާ ޓްަރއިބިއުނަލުގެ 

ޓަރމްސްގައި ވަނަ ފިޤްރާއަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ އާމްސް ލެންތު 

 comparabilityހިނގައިފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫްނކަމަށް މީރާއަށް ޤާބޫލުކުރެވޭނަަމ، މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

analysis  .ެޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވ 

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔުއަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .45

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

 މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮްށ  .46

  އަންނަނިވި ކަންަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.އޭގެ އިތުރުން

                                                           
 މައްސަލަ B/2019/034-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  49
 މައްސަލަ B/2019/035-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  50
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 Transactional Netއަޕް" ހިސާބުކުރުމަށް މީރާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ-އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި "މާރކް ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .47

Margin Method   ކަމަށާިއ އަދި އެ އުޞޫލުން ހިާސބުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މުހިއްމު މިްނގަނޑުތަކަށް މީރާއިްނ

އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އެފަރާތުން  ،ބުނެފައިވީނަމަވެސް 51ވަނަ ބަޔާނުގައި 2ބަލާފައި ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުގެ 

Transactional Net Margin Method  .ެބޭނުންކޮށްފައި ުނވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވ 

މީރާއިން  ،ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލަކީ ކޮބައިކަން އޮޑިޓްކުރިއިރު އަޕް" ހިސާބުކުރުމުގައި -އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން "މާރކް .48

އެ އުޞޫލުގެ  ،އެފަރާުތްނ ބޭނުންކޮްށފައިވާ އުޞޫލަކީ ީމރާއިން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލެއް ޫނންނަމަ ،ބަލާފައިވާނޭކަމަށާއި

ނޭކަމަްށ ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ގެންގުޅެންެޖހޭ އުޫޞލަކީ ކޮބައިކަންވެސް އޮޑިޓް މަުރހަލާގައި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ

މީރާގެ އޮޑިޓް  ،އަޕް" ހިސާބުކުރުމުގައި އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރި އުޞޫލާމެދު ހިލާފު އުެފދޭ މިްނވަރު-"މާރކް

  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަްނވާނޭ ކަމަށްވެސް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ  ،އުޞޫލުން ކަމަށްވެފައި cost plusށްފައިވަނީ އަޕް" ހިސާބުކޮ-މާރކް" ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ .49

އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނޭކަމަށް  ،ކަމަށްާވނަމަ Transactional Net Margin Methodއުޞޫލަކީ 

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭުނންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާމެުދ ސުވާލު އުފައްދާފައިވަނީ  ،އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެހެްނނަަމވެސް

މީރާއިން ގެންގުޅެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ވަނަ ބަޔާނުގައިކަމަށްވުމުން 2އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ބޭނުންކޮްށފައިވާ އުޞޫލާއި ތަފާުތ އުޞޫލެއްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

އޮޑިޓް އޮބްޒަވޭޝަންސް  4ތު އުފެދިފައިވާ މި މުއްދަތުގައި މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން ޚުޞޫމާ .50

 ގައި އަންނަނިވިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. 4.1ގެ އޮޑިޓް ފައިންޑިންގ 

“Maldivian Holiday Villages sold almost its entire bed capacity to a non-registered 

related party and applied extremely low transfer price (cost plus 5%) to value related 

party sales” 

 ،އަދި ރެކޮމެންޑޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

“For transactions entered into with associated parties, if the terms on which the 

transaction was actually made do not reflect arm’s length terms, and if the taxable 

profits of the taxpayer are less than it would have been the case if the transaction has 

been made on arms’ length terms, then the taxpayer is required to calculate taxable 
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profits as if the transactions has been made on the arm’s length terms instead of the 

actual terms. 

Accordingly, MIRA made an assessment based on the available information and 

taxpayer is required to pay additional tax as computed in Annexure 1. 

Taxable profits for the period have been recalculated after adjusting for the under 

declared sales as shown in section7”  

 މިފަދައިންނެވެ.

 ،މި ކަމަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާކަމާއި .51

ޚިލާފު އުފެދިފައިވަނީ ހަމައެކަިނ ބޭނުންކުރި އަންދާޒާއާމެދުކަން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ އޮޑިޓް 

 cost plus 5%ރިޕޯޓުތަކުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރުމުން ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް 

 ށްފައި ނުާވކަންވެސް އެނގެއެވެ. މަކީ އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކަމަށް މީރާއިން ޤަބޫލުކޮ ބޭނުންކޮށްެގން ހިސާބު ތައްޔާރުކުރު

ބޭނުންކުރުން އެއީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި  consistency conceptހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި  ދެވަނަ ކަމަކީ: .52

 characteristics ofގައި 852ގެންގުޅޭ އުޞޫލެއްކަމަށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެސް 

accounting standards  ިެގ ގޮތުގައConsistency ްިހސާބުކުރުމުގައި ކުރީގެ  ،ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުނ

ހަރުތަކުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތައް ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ޭބނުންކުރަންޖެހޭނެކަން ެއނގެއެވެ. ހިސާބުކުރުމުގައި ކުރިން އަ

ކުރިން  ،ބޭނުންކުރި އުޞޫލު ނުވަތަ އަންދާޒާއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ނުވަތަ ހަޤީޤަތް ހާމަވާނޭ ގޮތަކަށް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  853ލު ބަދަލުކުުރމަށް އައި.އެފް.އާރް.އެސް ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫ

ޖަވާބު ފޯމް އަދި ދެފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާން ހުށަހެޅިއިރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް  ،އިސްތިއުނާފު ފޯމާއި ތިންވަނަ ކަމަކީ: .53

ކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގެ ވާހަކަ ދައް  cost plus 25%އަދި  cost plus 18%އާއި  cost plus 5%ބަލާއިރު 

ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްަފއިވާ އަންދާޒާ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިީވ 

 އެގޮތަށް ވަކި ރޭޓެއްގައި ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް ހިސާބުކުރުމަށް މީރާ އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާދެމެދު ،ނަމަވެސް

 އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.  
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ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަންދާޒާ ބަދަލުކުރުމަކީ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކުން ހުއްދަކުރާ  .54

އެސްޓިމޭޓް  ،ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު 854ސް ކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ދެެނގަތުމެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެ

ލިބިފައިވާ އިތުރު މަުއލޫމާތު ފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުމަްށފަހު ހިސާބުކުރުމުގައި ،  (circumstance)ބޭނުންކުރި ހާލަތް 

 cost plus 5%އެހެންކަމުން ކުރީ އަހަރެއްގަިއ ކުރެވޭެނ ކަމަށެވެ. ބަދަލު (Estimate)ބޭނުންކުރާ އަންދާޒާ 

ބޭނުންކުރުމަށް ލަފާދީފައިވުމަކީ ޖެހިގެން އޮންަނ މުއްދަތުގައި ހަމަ އެ  cost plus 18%ބޭނުންކޮްށފައިވުން ނުވަތަ 

 ޢަދަދުތައް ބޭުނންކުރަންޖެހުން ަކމުގައި ބަލަންޖެހޭނެކަމަކަށް އަހުެރން ނުދެކެމެވެ.

ނޮވެންބަރު  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު  ،ންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރުހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔު .55

 cost plusއަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވެސް  2013އޮކްޓޫބަރު  31އިން  2010

އިން  2011އޮކްޓޫބަރު  2 ،އް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވާކަމާއިބޭނުންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަ އަގެ 5%

ހިސާބުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ  ،އަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުވެސް 2014ޖޫން  30

  ާފހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން

ގައި  4.1ގެ  taxpayers comments 5ހަމަ އެހެންމެ، ޙުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  .56

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަންަނނިވި ފަދައިން ބުނެފައިވެއެވެ.

“It was the agreement between Club Med and MIRA that the cost plus 18% methodology 

shall be applied from 01 November 2014 onwards. 

The computations shown in the audit report are based on the cost plus 25%, which is not 

consistent with the Cost Plus 18% proposed and agreed by MIRA. 

MIRA has used “industry net profit markup % of similar companies I operation as 

reference point to add 25% on cost as markup. However, no information has been given 

for such companies. Please note that club med has provided benchmarks reports to 

MIRA during the discussions for the use of Cost plus 18%. 

The total cost taken for the cost-plus computation should exclude finance costs.” 

 މިކަމަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން އަންނަނިވި ފަދައިން ބުނެަފއިވެއެވެ. .57

“There was no agreement between MIRA and MHVL whereby MIRA agreed a cost plus 

18% as revenue of MHVL company as a whole. 
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Previously concluded audits of MHVL was concluded based on the available 

information and MIRA assessed revenue from VSPL using the methods which MIRA 

considered most appropriate at the point of time. Likewise, during the current audit, 

MIRA used an industry average cost-plus percentage to assess revenue from VSPL.” 

ބޭުނންކޮށްގެން ހިސާބުތައް  cost plus 18%ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޔާއަްތކުރާއިރު، މީރާ އާއި ކްލަބްމެޑާއި ދެމެދު  .58

ކުންފުނީގެ ހުރިހާ  MHVLފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ތައްޔާރުކުރުމާމެދު އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަމަށް އިސްތިއުނާ

ވިޔަފާރި މުއާމަލާތަކަށް މީރާއިން އެއްބަސްވެފައި ނުވާނޭކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަުމން ދޭހަކޮށްދެނީ ވަކި 

ރީގެ ހަރަކާތްތަކަށް މި އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް، އެހެން ވިޔަފާ cost plus 18%ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކަށް މީރާއިން 

 އުޞޫލު ބޭނުންކުރަން މީރާއިން ހުއްދަ ދީފައި ނެތްކަމެވެ. 

ވިޔަފާރިތައް ހިސާބުކުރުމުގައި އިގްތިޞާދީ އަދި މާލީ ާހލަތްތަަކްށ ރިޔާއަތްކުރާނެކަމީ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ނިންމާ  .59

ން އެކި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މިންވަރު ނަގައިގެން ނިންމުންތައް ިބނާވާނޭ އެންެމ މުހިއްމު އަސާސެވެ. އެހެންކަމު

އަށް  Cost Plus 18% ،ހިސާބުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަހުރެން ުނދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން

އް މިކަން ހިސާބުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާބުުނން ފިޔަވައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެ

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ުހށަހަޅާފައެްއ ނުވެއެވެ. 

ގެ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަްނ  cost plus 25%ޙުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތްަތކުގައި  ،މިކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު .60

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކަށް ަބލާއިރު ކުރެވިދާނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެހެން  ،މީރާއިން އެންގުމަކީ

 (Circumstances)ގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރަންޖެހުނީ ކޮން ހާލަތްތަކަަކށް  cost plus 25%މީރާއިން  ،ނަމަވެސް

ތެއް ލިބިގެންކަން ލިޔެކިޔުމުން އަދި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ރިޔާއަތްކޮށްގެންކަން ނުވަތަ ކޮންކަހަލަ އިތުރު މައުލޫމާ

މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ އެކައުންޓިންގ އަސާސްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ،ވާހަކަތަކުންވެސް ސާފުވާން ނެތުމުން

 ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެވޭނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  
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