c
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-GR/2019/030

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 16ޛުލްޤަޢިދާ 1443

| ޓިން1050562 :

 16ޖޫން 2022
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

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

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
)C-0794/2014

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

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

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 26ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441
 23ޑިސެންބަރު 2019

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 19ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
 14ޖަނަވަރީ 2020

1

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

ސަފުހާ  40ގެ 2
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1050562/AUDN-GRT/SMC/2017/02
1050562/AUDN-GRT/SMC/2018/01

ފޮނުވި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން):

 09މާރިޗު 2017
 14ފެބުރުވަރީ 2018

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 01ނޮވެންބަރު  2015އިން  31ޑިސެންބަރު 2017

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ގްރީން ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1050562/NOTA-GRT/SMC/2019/04

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

CBD-CN/GRT/2017/008

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

( 3,102.00ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ދެ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 28ޖަނަވަރީ 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 20މާރިޗު 2019

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

-

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

( 6,623.00ހަހާސް ހަސަތޭކަ ތޭވީސް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 10ނޮވެންބަރު 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

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

220-OA/2019/12

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 23ޑިސެންބަރު 2019

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

( 8,001.00އަށްހާސް އެކެއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)

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

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

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

އ
މައްސަލައެ ް

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2019/12

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 10ނޮވެންބަރު 2019
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
މޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް)
ޓ ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލި ި
ނ ބެއަރފު ް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އި ް
 01ނޮވެންބަރު  2015އިން  31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް 28 ،ޖަނަވަރީ  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު
" 1050562/NOTA-GRT/SMC/2019/04ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު CBD-
ވއެވެ.
" CN/GRT/2017/008ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައި ެ
މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައެއް މުއްދަތުތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް ދައްކައި ،އަނެއްބައި
ވރަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މިގޮތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ
މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ަ
ޓެކްސް މަދުން ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަޅައިކަނޑައިދިންނަމަވެސް ،މަދުން ޓެކްސް ދެއްކިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް،
ށ ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކި
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،އިތުރަ ް
ތާރީޚު ކަމަށް ބަލާނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް  20މާރިޗު  2019ގައި
ށ
މ ް
ނނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަ ަ
އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެ ް
ނިންމައި ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/12އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި
ގފައިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަން ާ
ފކުރާ ފަރާތް  23ޑިސެންބަރު
ތއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާ ު
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/12ނިންމުން އިސް ި
ނބަރު  TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލައެވެ.
 2019ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް
ނ އިސްތިއުނާފު
ނކަމަށް ބު ެ
ނ ް
ށ ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ޫ
ނލުގައި ކުރިއަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރި މި މައްސަލައަކީ ،ޓްރައިބިއު ަ
ރައްދުވާ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 28 :ޖަނަވަރީ  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 1050562/NOTA-GRT/SMC/2019/04ނޯޓިސް
އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު " CBD-CN/GRT/2017/008ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް"
ވއިފައިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ަ
އ
 .2ދެވަނަކަމަކީ :ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބައެ ް
ދތުތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް
އކާފައިވާކަމަށާއި އަނެއްބައި މުއް ަ
މުއްދަތުތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ޓެކްސް ދަ ް
ވ ޓެކްސް ،މަދުން ޓެކްސް
ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައި ާ
ދންނަމަވެސް ،މިގޮތަށް އަޅައިކެނޑުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޑޓުން އެޖަސްޓް ) (adjustކޮށް ި
ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އޮ ި
ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚަކީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚުކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އިތުރަށް
ނ ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމި
ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް އަޅައިކެނޑުނު ނަމަވެސް ،އަޅައިކެނޑުނު ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ ޖޫރިމަ ާ
ތާރީޚާ ހަމައަށް އަރާނެކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ 20 ،މާރިޗު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު 220-OA/2019/12
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނ ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމައިފައިވެއެވެ.
ކތާތަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމު ް
ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނު ު
ނބަރު 220-OA/2019/12
ގ ފަރާތުން މީރާގެ ނަ ް
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ެ
ގ
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" ( 10ނޮވެންބަރު  )2019އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް ެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 23 ،ޑިސެންބަރު  2019ގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ހށަހަޅައިފައިވެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،އެފަރާތުގެ ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓަށްފަހު ކަނޑައެޅުނު ރިފަންޑްގެ
ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚަކީ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚުކަމާއި ،މީރާއިން އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚަކީ އެ ފައިސާ
ދެއްކި ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ،މި މައްސަލައާގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ށ
ވ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުގެ ތެރެއިން ،އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޢަދަދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކައިފައި ާ
އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
ނ މާއްދާގެ
ޤނޫނުގެ  44ވަ ަ
ހ އިދާރީ ާ
ހށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ު
ނންމާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނންމުމެއް އެ ނިންމުން ި
މރުހަލާގައި ނިންމާ ި
ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަ
އ
ކ ި
ށން ކޯޓުތަ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ި
ށފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
މއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލ ބަޔާންކޮ ް
އސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ު
ކށް ހުށަހަޅާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ނ
އދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަ ަ
މ 2ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ
ނ
ހންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި ،އެ ެ
ގ
ތ ެ
އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/12އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮ ު
މ
ށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގު ާ
ފކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  23ޑިސެންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާ ު
ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންމުން

3

ވ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  14ޖަނަވަރީ  2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
ހއިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ
ފއިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" 4އިން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ަ
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަ
ރ
ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފ
ނ ު
ދރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއު ާ
ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
އސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި
ވތީ ،އެ ި
ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

2

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

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ށ ަ
 3މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް
4

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/020ސިޓީ ( 14ޖަނަވަރީ )2020

ސަފުހާ  40ގެ 6
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ
ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ
އ
ނ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެ ް
ށ ބު ެ
ނަންބަރު  TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަ ް
ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛
ރ
ނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ބލައިގަ ެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
ގ 44 5ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ޤާނޫނު ެ
ގ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ެ
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8ވަނަ

ގނުމުގައި
އނާފީ މުއްދަތު ު
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތި ު
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 55
މބެހޭ އިދާރީ ާ
ނުކުތާގައިވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ތ
ދ ު
އ ހިމަނައިގެން މުއް ަ
ގ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ގ 77 7ވަނަ މާއްދާ ެ
ގވާއިދު ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ަ
ހ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
 .7ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ

 5ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)
6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ
7

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

ސަފުހާ  40ގެ 7
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

 .8ތިންވަނަ ކަމަކީ :ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން
ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2019/12އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު
ފއިވަނީ  10ނޮވެންބަރު  2019ގައެވެ.
ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާ ަ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
 .9ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެ ް
ށ މައްސަލަ
ގން ޓްރައިބިއުނަލަ ް
މ ތާރީޚުން ފެށި ެ
ނމުން ނިން ި
ބރު  2019ގައެވެ .މީރާގެ ނި ް
ނ ަ
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  23ޑިސެ ް
އވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު
ދ ކަލަންޑަރުގެ ( 44ސާޅީސް ހަތަރެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެ ެ
ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާ ީ
ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 14ސާދަ) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން
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ވ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ .މީރާ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައި ާ

މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް
ނިންމައިފައިވެއެވެ.
ވ
ނންމައިފައި ާ
ރއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ި
 .11އެގޮތުން ،ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖު ާ
ބވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެހެންނަމަވެސް  1ޖުލައި  2021ގެ ކުރިން ޓެކްސް
ލން ތަ ާ
ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަ ު
އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

އިސްތިއުނާފުކޮށް

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްފައިވާ

ށ
މައްސަލަތަކަ ް

ނ
މ ް
ނިން ު

ހައިކޯޓުގެ

ގމުގެ މަބްދައު
ވނަމަ އެއީ ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިން ު
ތަޠްބީޤްކުރާކަމަށް ާ

(Retrospective application of

ނިންމުމަކީ

އަހުރެންނަށް

)law

އާ

ޚިލާފަށް

ނ
ކުރެވޭ ެ

ކަމެއްކަމަށް

ވ
ނިންމައިފައި ާ

ރަނގަޅު

ނމުމެއްކަމަށް
ނި ް

ކކީވެސް މި މައްސަލައަށް
ނމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަ ަ
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި އެ ނި ް
ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ

ކމުގައިވާތީ ،9އެކަންކަމަށް
ކންތައްތަކެއް ަ
ަ

ރިއާޔަތްކޮށް

މި

މައްސަލަ

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

ށ
ކުރިއަ ް

މވެ.
ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެ ެ

ޓްރައބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން
 9ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ( 34ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  38ވަނަ ފިޤްރާއަށް)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .12ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .13ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިޖުރާއީ ނިންމުން
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ދ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  220-OA/2019/12ނިންމުން ބަލަމުން ާ
ނަންބަރު  TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި 2021
ނންމައިފީމެވެ.
ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަލައިނުގަނެ ،މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
ބހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 2ދޭއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ެ
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .14ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ މައްޗަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ބިނާވެފައިވާ "ސެލްފް
އެސެސްމަންޓް" ނިޒާމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ފ އެސެސްމަންޓް ނިޒާމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި ،އެފަދަ
( .15ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވަނީ ސެލް ް
ސ
ކގުޅޭ ބަޔާންތައް ޓެކް ް
އދަދު ހިސާބުކޮށް ،އެ އަދަދުތަ ާ
ނިޒާމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ަ
ދ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހަމައަށް ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ އަދަ ު
ޒިންމާއެއް ކަމާއި ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ ހިނދަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނަކީ އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ
ޒމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފަކަމާއި ،ސެލްފް އެސެސްމަންޓުގެ މި ނިޒާމުގައި މީރާގެ
ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ މި ނި ާ
ދައުރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިސާބުކޮށް ދައްކާ ޓެކުހުގެ އަދަދު ދައްކައިފައިވަނީ ހަމައަށް ކަން ޔަގީންކުރުންކަމަށް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ރ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ބާބުގައި ،ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ،މި
( .16ށ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ފއިވާ ކަމާއި ،މި ބާބަށާއި
ސެލްފް އެސެސްމަންޓް ނިޒާމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ަ
ށފައިވާ ގޮތުން ،ސެލްފް އެސެސްމަންޓް
މާއްދާއަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ބައްޓަންކޮ ް
ތކާ ޚިލާފަށް ނޫން ކަމަށް
ނިޒާމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކޮށް ދައްކައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ަ
އޮޑިޓެއް ނުވަތަ ތަހުގީގެއް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް
ނފައިވެއެވެ.
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
ނނަކަމަ ް
ބެލެވޭކަން އެނގެން އޮ ް
ރތުން ފައިސާ ދެއްކި ދުވަސް ކަނޑައެޅުމެއް ނޫންކަމާއި،
ގ ބޭނުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
( .17ނ) މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެއް ެ
ތ
މ އަދަދު ދައްކައިފައިވޭ ޯ
އޮޑިޓެއްގެ ބޭނުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފުރިހަ ަ
ބެލުން ކަމާއި ،މިގޮތުން ކުރާ އޮޑިޓަކަށްފަހު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން
ވސް އެ ފައިސާ ދެއްކި ދުވަހު އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެފަދައިން އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކުހަކީ ެ

ސަފުހާ  40ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ފައިސާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމާއި ،މިކަމަށް ހެކިދެނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މަދުން ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް
އޮޑިޓަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ (އެބަހީ ،އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ) އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން
ހ ،އޮޑިޓް ނިންމި ދުވަހުން
ޖޫރިމަނާ ހިނގާނީ މީރާއަށް އެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ނޫން ކަމާއި (އެބަ ީ
ތ
މށްވާ ީ
ހނެއްކަމަކު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރަންޖެހުނު ދުވަހުން ފެށިގެންކަ ަ
ފެށިގެން ނޫން ކަމާއި) އެ ެ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
( .18ރ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު10ގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި މި އުސޫލު ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،އެ މާއްދާގައި
ނ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން މިރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓްކުރެވު ު
"ޤާނޫނުގެ  39ވަ ަ
މުއްދަތަށް ދައްކައިފައިވަނީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ ،އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
ގވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޤނޫނާއި ަ
އ ދުވަހުން ފެށިގެން ާ
އ އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި ެ
ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކަ ި
ކށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާން ޮ
ގ އޮޑިޓްގައިވެސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމާއި ،އެއީ މަދުން ޓެކްސް
( .19ބ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ޖޫރިމަނާ އަރުވާފައިވަނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނޫން ކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމަކީވެސް ،އަދި އެ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީވެސް ޓެކްސް މަދުން ދައްކާ
އ
ހާލަތުގައިވެސް އަދި އިތުރަށް ދައްކާ ހާލަތުގައިވެސް އެކަމެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނގި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ޢަމަލެ ް
އވެއެވެ.
ހިނގައިފައިވާ ގޮތުގައި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ތން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
( .20ޅ) މި މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ތިން ކަންތައް ދެނެގަ ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ
ހ ީ
 .20.1ފުރަތަމައީ ،ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަން ފަށާ ދުވަހެވެ .ކޮންމެ މަހަކަށް ވެސް ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެ ޭ
ސ
ގރީން ޓެކް ް
ނ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު ް ) 2015/R-181
ހގެ  28ވަ ަ
ޖެހިގެން އަންނަ މަ ު
ގަވާއިދު(

ގެ

14

ވަނަ

މއްދާގެ
ާ

(ހ)

ގައި

ށފައިވާތީ،
ބަޔާންކޮ ް

މި

ދުވަހުގެ

ނިޔަލަށް

ސ
ޓެކް ް

ބހީ ،ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  29ވަނަ ދުވަސް)
ދައްކައިފައިނުވާނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން (އެ ަ
ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންޖެހޭކަމަށާއި ،މި ކަމުގައި މީރާއާ ދެމެދު ޚިލާފު އުފެދިފައެއް ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 10ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .20.2ދެވަނައީ ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެވެ .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ޓެކްސް
ތ
މ ދުވަހަކަށް ،ނުދައްކާ އޮ ް
ވތުވަމުންދާ ކޮން ެ
ނ ޭ
ނ ފެށިގެ ް
ދައްކައިފައިނުވާނަމަ [ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހު ް
ހ
ކސް ނެގުމާބެ ޭ
ހނެ ކަމަށް ޓެ ް
އަދަދުގެ ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ)] ދައްކަންޖެ ޭ
ފއިވާތީ ،ފައިސާ ނުދައްކާ ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި
އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ މި ބަޔާންކުރެވުނު ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން
ހިސާބުކުރެވޭ އަދަދެއްކަމަށާއި ،މިކަމުގައިވެސް މީރާއާ ދެމެދު ޚިލާފު އުފެދިފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ
މވެ .އެބަހީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ަ
ކރާނީ ކޮން ދުވަހަކާ ހަމައަށްތޯކަ ެ
 .20.3ތިންވަނައީ ،ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ު
ސ
ބލާނީ ،ނުވަތަ ފައި ާ
ނ ކަމަށް ަ
ދވަހެއް] ނިމު ު
މންދާ ކޮންމެ ު
ހން ފެށިގެން ވޭތުވަ ު
[ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަ ު
ހކުތޯކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެންކަމަށް
ނ ދުވަ ަ
ދެއްކި ކަމަށް ބަލާނީ ކޮ ް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ފއިވާ ( 0.05%ސުމެއް
( .21ކ) ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމާއި ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނ
ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ) ގެ ރޭޓުން ކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާ ީ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް
ކތާއެއް މީރާއި ް
ވސް ޤާނޫނީ ނު ު
ކށްދޭ އެއް ެ
ވހާ ހަމައަށްކަން ދަލީލު ޮ
މީރާއިން އޮޑިޓް ނިންމާ ދު ަ
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ނނަކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .22އ) މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެއް ނިމުމުން ،ދެ ނަތީޖާއެއް ނިކު ް
ނ ދެކޭ ޓެކްސް
ނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއި ް
 .22.1ފުރަތަމައީ ،އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
ކރެވޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް
ބަޔާނެއް މީރާއިން ތައްޔާރުކުރުމެވެ .އޮޑިޓް ނިންމުމަށްފަހު ދޫ ު
އެސެސްމަންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާން ހިމެނިފައި އޮންނަކަމަށާއި،
އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ މީރާއިން ތައްޔާރުކުރި
ބަޔާނާ އެއްގޮތަށް އެ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާހުކުރެވުނީކަމާއި ،އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް
ސ
ނ ތައްޔާރުކުރި ބަޔާނަކީ އެ މުއްދަތުގެ ޓެކް ް
އ ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ މީރާއި ް
ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ބަޔާނެ ް
ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .22.2ދެވަނައީ ،އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދު ރަނގަޅު ކަމަށް
ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ .މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާނުގައިވާ އަދަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ
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ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދެއްކި އަދަދަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްނަމަ އެ ދެ އަދަދުގެ ތަފާތަކީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުނު
ދ
ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި އެ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،އަ ި
މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާނުގައިވާ އަދަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދެއްކި އަދަދަށްވުރެ
ފއިސާ ދެއްކި ދުވަހު އެ މުއްދަތަށް އިތުރަށް
ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެ ފަރަގަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ަ
ދެއްކިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ
ހ ު
މއްދަތަށް އަދާކުރަންޖެ ު
ރ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓްކުރެވުނު ު
މން ،މީރާއިން ކު ާ
( .23ވ) އެހެންކަ ު
ކރަންޖެހުނު ސުންގަޑީގައި
ނ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން) އެ އިލްތިޒާމުތައް އަދާ ު
އިލްތިޒާމުތައް (ޓެކްސް ބަޔާ ް
ބލާނަމަ،
މ ގުޅޭ ގޮތުން ަ
ށއި ،މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކު ާ
ކން އެނގޭކަމަ ާ
ތ ދެނެގަތުން ަ
ގތަކަށް ޯ
އަދާކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޮ
އޮޑިޓްކުރެވެނީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު (ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅިގެން ނަމަ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް) ނިމޭތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް
ފަހުން ނަމަވެސް ،އޮޑިޓް ނިމުމުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ކަމަކީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުނު ސުންގަޑީގައި ފައިސާ
ތން ބެއަރފުޓްގެ އޮޑިޓް މީރާއިން
ދންތޯ ކަމަށާއި ،މިގޮ ު
ނވަތަ އިތުރަށްތޯ ނުވަތަ މަ ު
ު
ދައްކައިފައިވަނީ ހަމައަށްތޯ
ށ
ނިންމައިފައިވަނީ  28ޖަނަވަރީ  2019ގައި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ،މީރާއަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ އޭގެ މާ ކުރީގެ މުއްދަތުތަކަކަ ް
ވެސް އިތުރަށް ޓެކްސް ދެއްކިފައިވާކަން ،ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ދ ކަން ކަމުގައިވީހިނދު،
 .24ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާހުކުރުމާއި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއާ މިއީ މުޅިން ތަފާތު ެ
ނ މަހުރޫމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ދއްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ މަންފާ އި ް
އތުރަށް ަ
ބރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ި
އނުވާ ާ
ޤާނޫނުން މީރާއަށް ދީފަ ި
ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ފންނަ
މން ބަދަލުކުރަން ނު ެ
ކޝަނާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިން ު
ނ ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެ ް
( .25ހ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ
އބް ެ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ ޮ
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 40
 6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ،އޮޑިޓަކަށްފަހު މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާން އިޞްލާހުވީކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފައި އޮންނަކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ މާއްދާ
އެގޮތަށް އޮތުމުން ،މަދުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވުމާގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ،އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކާ
ށ ފެންނަން އެބައޮތްކަމާއި،
ޚަލާސްކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ،ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓްކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާނެކަން ސާފުކޮ ް
މި

ކަންތައްތަކާ

ގުޅިގެން

މައިގަނޑު

ދެކަމެއް

ފާހަގަކުރެވޭ

ކަމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަންތައްތަކަކީ؛
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ނޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ،އެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ
 .25.1ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަ ް
ފައިސާ ދެއްކުން ،މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއް ކަމަށް ވުން ކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 40
އ
ކރާ އޮޑިޓަކާގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ެ
ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ މީރާއިން ު
މށް ކަމާއި ،އެ މާއްދާގައި އެ
ކސް ބަޔާން އިސްލާހުވީ ކަމަށް ބަލަންވާނެ ކަ ަ
މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޓެ ް
ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާއާގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމާއި ،މި މައްސަލައަކީ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކި ތާރީހުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ތާރީޚާމެދު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަން.
 .25.2މީރާގެ އޮޑިޓަކުން އެކްސެސް ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓް ކޮށްދޭ ހާލަތުގައި ،އެކްސެސް ޕޭމަންޓް ދެއްކި ތާރީޚަކީ
ނޖެހޭ އެއްވެސް
ލ ް
ނމުން ނިންމި ތާރީޚުކަމަށް ބަ ަ
(ހަގީގަތުގައި އެ ޓެކްސް ދެއްކި ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި) އޮޑިޓް ނި ް
ނ
ޤާނޫނީ ނައްސެއް ނެތްކަމާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ ޤާނޫނު ް
ގ ހުކުމް ()rule of law
މއި ،މިއީ ޤާނޫނު ެ
ލބިގެން ކަ ަ
ސީދާ ބާރު (ި )express legal authorization
ފ
ގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް ކަމާއި ،މިކަމުގެ މުހިންމުކަން  Laws LJއިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓް އޮ ް
އެޕީލްސް ގައި ބެލުނު  11)1995( R v Somerset CC, ex p Fewingsމައްސަލައިގައި އަންނަނިވި
ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން.
“... any action to be taken must be justified by positive law. A public body has no
heritage of legal rights which it enjoys for its own sake; at every turn, all of its dealings
constitute the fulfillment of duties which it owes others; indeed, it exists for no other
purpose. The rule is necessary in order to protect people from arbitrary interference by
”those set-in power over them.

ޤނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާއިރު،
ހންނަންވާނީ ާ
( .26ށ) އިދާރާތަކުގެ ޢަމަލުތައް ު
އކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކޮށްގެން
ގން އަދި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް ެ
ކށް ެ
ނ ދީފައިނުވާ ބާރެއް ބޭނުން ޮ
ޤާނޫނުން މީރާއަށް ކަނޑައެޅިގެ ް
ޓރާ ވިރެސް' އަމަލުތަކެއް
ލތަކަކީ 'އަލް ް
މށާއި ،އެފަދަ ޢަމަ ު
މީރާގެ ބާރުތައް ފުޅާކުރުމަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަ ަ
ފހުމީ ޚަސަން ،ގ.ކޮއްކިރި/މާލެ ވ -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުޙައްމަދު ަ
ގ
ށއި ،އެގޮތުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތު ެ
ޔ12އިން ވެސް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮބައޮތްކަމަ ާ
(ދައުލަތް) ޤަޟިއް ާ
ފއިވަނީ "ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތާއި
ޚުލާސާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
11
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

(ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލީގަލްޓީ) މަބްދައުއް ދުސްތޫރިއްޔަތު (ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްޓީ) ކަނޑައެޅިފައި
އލަތުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ
ނވަތަ އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ ދަ ު
އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ު
ނނުއަސާސީގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާންވާނެކަމާއި ،ދައުލަތުގައި
ނިންމުމެއްވިޔަސް އެއްވެސް އިސްތިޡްނާއެއްނެތި ޤާ ޫ
ތ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އެއްވެސް ޤަރާރެއް،
އ ،ނުވަ ަ
ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް ޤަވާޢިދެ ް
ނުވަތަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ،ނުވަތަ އެއްވެސް އިޖްރާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ އަދި
ވނެ "...މިފަދައިން ކަމަށާއި،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތަޢާރުޝުވެއެޖެނަމަ އެ ތަޢާރުޝުވި މިންވަރު ބާޠިލު ާ
ގއި ބަޔާންކުރާ ހުދޫދުގެ
ޤނޫނު ަ
ނންޖެހެނީ ާ
މންތައް ހުން ަ
ރއަކުން ނިންމާ އެންމެހާ ނިން ު
އެހެންކަމުން ،ދައުލަތުގެ އިދާ ާ
ތެރޭގައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި ،އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި
ލ ނިންމުމެއްކަން ސުޕްރީމް
ޚލާފުވެގެންވާނަމަ ،އެ ޚިލާފުވި ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބާޠި ު
ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކާ ި
އވެއެވެ.
ކޯޓުގެ އިސްވެ ދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
( .27ނ) ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި ނުވަތަ އިޖުރާއާތެއް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ މި ދެ
އަސްލުންކުރެ

ނ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ
އަސްލަކުން ބާރު ދޭ ގަވާއިދަކުން ތަބާވު ް

ޝަކްލިއްޔާތު

އާއި

އިޖުރާއާތުތަކަށް

ނ ކަނޑައެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ޞައްހަކަން ކަނޑައެޅުމަށް
ތަބާވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
މުހިއްމު އަސާސެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މ.ފީރޯޒްލޮޖް/މާލެ ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި،
ގ.ހާފްސީ/މާލެ އަޙްމަދުމަޚްލޫފް ވ .އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤަޟިއްޔާގައި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންވެސް މީރާއިން

ތ އެއީ "އަލްޓްރާ ވިރެސް"
ކށް ވާ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު އިޖުރާއަތަކީ ބާޠިލު އިޖުރާއަތަ ަ
ނ
ޓކްސް އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ކުރުމުގައި ،ޤާނޫނު ް
ެ
ނ
ހކަމަށާއި ،އަދި މިފަދައި ް
ލންޖެ ޭ
ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބަ ަ
ހ
ނތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެ ޭ
ނންމު ް
ނންމާ އަލްޓްރާ ވިރެސް ި
ނ ި
ބރުން ،ޔައުނީ އެފަރާތްތަކު ް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިންތަކުގެ ޭ
އަދަދުތަކަކީ ،އެ އަދަދުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ހާލަތުގައިވެސް އަނބުރާ ލިބޭނެ އަދަދުތަކެއް ކަމުގައި
އވެއެވެ.
ބޭރުގެ ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ތގެ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް އަށް ހުށަހެޅި ބެލުނު Woolwich Equitable Building
( .28ރ) މިގޮތުން ،އިނގިރޭސިވިލާ ު
ނ
 Society v Inland Revenue Commissioners (1993)14މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކު ް
ނ
ނިންމާ އަލްޓްރާ ވިރެސް ނިންމުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދައްކާ އަދަދުތައް ހޯދުމަށް އޮތް ޤާނޫ ީ

13
14

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2009/SC-A/13ޤަޟިއްޔާ

Woolwich Equitable Building Society v Inland Revenue Commissioners (1993) AC 70
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އވާ "ބިލް އޮފް ރައިޓްސް"
ހުއްޖަތެއްކަމަށާއި ،އަދި އެ ހުއްޖަތް އުފަންވަނީ މަބްދައުއް ދުސްތޫރިއްޔާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނނަ
ވގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޮ ް
ށން މެނުވީ ޓެކްސް ހިސާބުކުރެ ި
ދ ު
ޤނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ާ
ވކަމަށާއި ،އަދި މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އިދާރާގެ އަލްޓްރާ ވިރެސް ނިންމުމާ ގުޅިގެން
އުޞޫލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހިސާބުކުރެވިފައިވާ

އަދަދުން

ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތުން

ދައްކައިފައިވާ

އަދަދުތައް

ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތަށް

ރައްދުކުރެވިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
ޓ ނިންމާ ތާރީހާ ހަމައަ ް
ޖރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާނީ އޮޑި ް
( .29ބ) މަދުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޫ
ނ
ނންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖޫރިމަ ާ
ކަމަށް އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި އިދާރީ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،އޮޑިޓް ި
ވކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ހިސާބުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ( )express legal authorizationމީރާއަށް ލިބިފައި ނު ާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .30ޅ) އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އަމަލުކުރަންޖެހެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ތން އެ މާއްދާގެ ދަށުން
ކމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ތން ަ
ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މ
އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިި ،
ނުކުތާއަށް

ބަލާއިރު،

މީރާއިން

ކުރި

އޮޑިޓަށްފަހު

އޮޑިޓް

ނިންމި

ދުވަހު

މީރާއިން

ހަދައިފައިވާ

ޕޭމަންޓް

އެޖަސްޓްމަންޓަކީވެސް މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިގެން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ އެޖަސްޓްމަންޓެއް
ކަމަށްނުވާތީ ،ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓްމަންޓް ހެދުމަށް މީރާއިން އިޚްތިޔާރުކުރި ދުވަހަކީ ވަކި ޤާނޫނީ އަސާސަކަށް ބިނާކޮށް
އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ދުވަހެއް ނޫން ކަން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .31ކ) ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަކީ ވަކި ދެ އިލްތިޒާމެއްކަމަށާއި ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅާ ޓެކްސް
ތޔާރުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި،
މށްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިޚު ި
ދދު ނޫން އަދަދެއް ދެއްކު ަ
ބަޔާނުގައި އޮންނަ ޓެކުހުގެ އަ ަ
ބކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރިން
ވނު މުއްދަތަށް މީރާއިން ހިސާ ު
މިގޮތުން ބަލާއިރު ،އޮޑިޓްކުރެ ު
ނ
ނ ަ
ކށްވެސް އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދު އަޅައިކެނޑުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަ ް
އެނގުނުނަމަ ކޮންމެ މުއްދަތަ ަ
މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީސްކަމަށާއި ،މިކަން ބަޔާންކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ
ތކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ
ބޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާ ަ
 69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ތން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން
މއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާ ު
ތރުވާ އަދަދަކީ ކުރިއަށް ހުރި ު
ދައްކައިފައިވާ ހާލަތުގައި އެ އި ު
ނ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން އަޅައިކެނޑޭނެ އަދަދެއް ކަމަށާއި ،އަދި ރީފަންޑްކުރުމަށް އެދި މީރާއަށް ފޯމެއް ހުށަހަޅަންވާ ީ
ދއްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން
ތންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ަ
މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން (ނުވަތަ ި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭ ހާލަތުގައި) ކަމަށް ވެސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއު ާ
( .32އ)

މި

މައްސަލައިގައި

އސްތިއުނާފުކުރާ
ި

ފަރާތުން

ވލާދީފައިވާ
ހަ ާ

މައްސަލަތަކަށް

ރއާޔަތްނުކުރެވޭނީ
ި

މީރާއިން

އ
ގން އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާތީ ކަމުގަ ި
ސދާ ބާރު ލިބި ެ
ީ
ނނުން
އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާ ޫ
މީރާއިން

ބުނާއިރު،

އިސްވެ

ދެންނެވުނު

ށ
ކަންތައްތަކަ ް

ރިއާޔަތްކުރާއިރު

މީރާއިން

އަމަލުކޮށްފައިވަނީ

ނ
ޤާނޫނު ް

ކމަށާއި ،އަދި މިހާތަނަށްވެސް ،މީރާއިން އަމަލުކުރި ގޮތަށް އަމަލުކުރުން (ފައިސާ
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫން ަ
މއްދާއެއް ދެއްކިފައި ނުވާ
ލބިދޭ ާ
ދައްކައިފައިވާއިރު ވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރުން) އެ ފަރާތަށް ހުއްދަވާ ،ޤާނޫނުން ސީދާ ބާރު ި
އވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ މި
ލދީފަ ި
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާ ާ
ނ ،އިސް ި
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމު ް
އވެ.
މައްސަލައިގައި ވެސް ތަޠްބީޤްކުރެވޭނެ އުޞޫލުތަކެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެ ެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
ޅ
ހށަހެ ި
ދކެވުނު ވާހަކަތަކާއިު ،
ކތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެ
ހށަހެޅި ނު ު
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ލިޔެކިއުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
 .33ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް
ކސް ދެއްކުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެފަރާތުގެ
އ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެ ް
ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެ
ޒިންމާއެކެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ފުރިހަމައަށް
ހިސާބުކުރުން؛" ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ނނައިރު ،އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
އެއްވެސް ޢަދަދެއް އުނިކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެ ޢަދަދެއް އުނިކުރުން؛" ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮ ް
ގ
ޒންމާތަކު ެ
ތގެ ޤާނޫނީ ި
ކން" އަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ ު
"ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދެއް ު
ނފައިވެއެވެ.
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް އެންގެން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބު ެ
 .34ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު
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މއްދާގެ (ހ) އަށް ބެލުމުން" ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި
ގެ  14ވަނަ ާ

ދއްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް،
ކށް ަ
ޓހައުސްތަކުން ކޮންމެ މަހަ ަ
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ގެސް ް
ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ "..ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ގްރީން
ރޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ތަނަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ،
ޓެކްސް ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި "ގްރީން ޓެކުހަށް ަ
ތ
ލހުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަ ަ
ކން ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ަ
ނުވަތަ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނަ ު
ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ލަހުން ދައްކައިފިނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އާ ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ

އިދާރީ

ގަވާއިދު

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ޖޫރިމަނާ

ވާނެ"..

މިފަދައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް

މީރާއިން

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ
ޓކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
 .35ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި " ެ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ،އޭނާ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ".
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ ،އެ ކުށް
 15ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-181ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ކށް ،ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ
ގން ވޭތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަ ަ
ކސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށި ެ
ކުރި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެ ް
0.05%

(ސުމެއް

ޓ
ޕޮއިން ް

ސުމެއް

ފަހެއް

އިންސައްތަ)

އިން

އެފަރާތެއް

މިފަދައިން

ރމަނާކުރުމެވެ".
ޖޫ ި

ބނެފައިވެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން ު
ގ  3ވަނަ މާއްދާގައި މީރާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް
 .36ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ނ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކު ް
ށއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ،ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ
ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމަ ާ
އ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،
ޤޞަދެއް ކަމުގަ ި
ށ ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން ".އަކީ މީރާގެ ޤާނޫނީ މަ ް
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަ ް
ތ
ތގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަ ަ
އން ،މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ ު
މަޤްޞަދު ހާސިލްވާނެފަދަ ި
ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ނަތީޖާއަކީ (ހ)
ޅފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ
ޅގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަ ާ
ތވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގު ޭ
ގައި އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަ ް
ކމަށާއި( ،ށ) އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ
ލން ަ
ހވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި ބެ ު
ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާ ު
އން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކީ ،އެ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ
ޔން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،މީރާ ި
މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަ ާ
ގން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން
ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ކަމުގައި ބެލުންކަން އެ މާއްދާގެ ނައްސަށް ބެލުމުން އެނ ެ
ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ ނަޒަރުކުރާއިރު ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ
 .37ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނީ މާއްދާތަކަ ް
ޓެކްސް

ފުރިހަމައަށް

ކށް
ހިސާބު ޮ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސުންގަޑީގެ

ނިޔަލަށް

ދެއްކުމަކީ

ޓެކްސް

ދައްކާ

ގ
ފަރާތު ެ

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ދައްކައިފައިނުވާނަމަ ޤާނޫނާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެކަން އެ މާއްދާތަކުގެ ނައްޞުން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ނ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މީރާއި ް
 .37.1ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި
ގުޅިގެން އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތަކާއި މީރާގެ އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި
ށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދަދުތަކާ އަޅާކިޔުމުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވޭކަމަ ް
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ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓެކްސް
ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު

ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
އަދަދު (ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު)

މީރާގެ އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި

ފަރަޤު

އަދަދު (ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު)

(ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު)

ނބަރު 2015
ނޮވެ ް

13,500

15,830

2,330

ނބަރު 2015
ޑިސެ ް

16,356

14,074

)(2,282

ވރީ 2016
ޖަނަ ަ

16,128

19,584

3,456

ރވަރީ 2016
ފެބު ު

15,210

14,034

)(1,176

މާރިޗު 2016

16,110

16,284

174

އެޕްރީލް 2016

14,352

15,744

1,392

މޭ 2016

12,924

10,266

)(2,658

ޖޫން 2016

-

-

-

ޖުލައި 2016

12,078

13,782

1,704

ގސްޓު 2016
އޮ ަ

17,274

14,550

)(2,724

ބރު 2016
ސެޕްޓެން ަ

7,248

6,408

)(840

އޮކްޓޫބަރު 2016

13,062

13,314

252

ނބަރު 2016
ނޮވެ ް

11,202

12,090

888

ނބަރު 2016
ޑިސެ ް

13,128

15,612

2,484

ވރީ 2017
ޖަނަ ަ

14,742

14,442

)(300

ރވަރީ 2017
ފެބު ު

13,512

15,288

1,776

މާރިޗު 2017

15,576

16,020

444

އެޕްރީލް 2017

14,958

14,340

)(618

މޭ 2017

11,760

10,908

)(852

ޖޫން 2017

5,478

5,400

)(78

ޖުލައި 2017

15,054

18,090

3,036

ގސްޓު 2017
އޮ ަ

15,006

13,230

)(1,776

ބރު 2017
ސެޕްޓެން ަ

6,888

7,614

726

އޮކްޓޫބަރު 2017

15,186

16,278

1,092

ނބަރު 2017
ނޮވެ ް

13,230

12,114

)(1,116

ނބަރު 2017
ޑިސެ ް

12,564

10,332

)(2,232

ޖުމުލަ

332,526

335,628

3,102

ޅގެން އިތުރަށް
ސ ނެގޭ ބައެއް މުއްދަތުތަކާ ގު ި
 .37.2މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކް ް
ދ
އކަންޖެހޭ އަދަ ު
ކ ގުޅިގެން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދަ ް
ޓެކްސް ދައްކައިފައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގޭ ބައެއް މުއްދަތުތަ ާ
ނފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސްގެ އަދަދު އިތުރަށް
މަދުން ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،އިސްތިއު ާ
ށ ދައްކައިފައިވާ
ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދުތައް އެފަރާތުން މަދުން ހިސާބުކޮ ް
ސ
މުއްދަތުތަކާއި އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށްފަހު އެފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ( 102.00،3ތިންހާ ް
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ތ
ނ އެނގެން އޮ ް
މށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާކަ ް
އެއްސަތޭކަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު) ދައްކަންޖެހޭކަ ަ
ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .38ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ސެލްފް އެސެސްމަންޓް ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ މުއްދަތަކާ ގުޅިގެން އެ
އދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ އަދަދު ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް
ރހަމައަށް ހިސާބުކޮށް ޓެކްސް ި
މުއްދަތުގެ ޓެކުހުގެ އަދަދު ފު ި
ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވާއިރު ،މިފަދައިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން
ގރީން ޓެކްސް ގަވާއިދުގެ
ނނަކަމަށާއިް ،
ދއިން އެނގެން އޮ ް
ނ މާއް ާ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަ ަ
ލާޒިމުވާކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
 14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންމެ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުގެ
ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުމާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގޭ
ބައެއް މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު ހަމައަށް އެ މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކައިފައިނުވާކަން އެނގެން
ތ
ވ ަ
ރން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ނު ަ
ވއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ގް ީ
އޮންނައިރު ،ގްރީން ޓެކްސް ގަ ާ
ލަހުން ދައްކައިފިނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ދައްކަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ވޭތުވެފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް
އިންސައްތަ) ގެ މަގުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 26
ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ އަދަދަކީ މީރާގެ
އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން
ށ
ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމާއި އެދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމަ ް
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
ކސްގެ އަދަދު ފުރިހަމައަ ް
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެ ް
 .39ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ި
ދައްކައިފައިނުވާ

ށ
މުއްދަތުތަކަ ް

އެފަރާތުން

އިތުރަށް

ދައްކައިފައިވާ

މުއްދަތުތަކާގުޅޭ

ޓެކްސްގެ

އަދަދު

އަޅައިކަނޑައިދީފައިވީނަމަވެސް ،އެ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
އފަރާތުން ދައްކައިފައިވަނީ
ޓކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކުގައި ެ
ނ އެ ެ
ނ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ޤާނޫނުގެ  26ވަ ަ
ނ
ކޝަރ  1އަށް ބެލުމު ް
އނެ ް
މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  6ގެ ެ
އެނގެން އޮންނަ އޮތުމުން ،އެ އަދަދަކީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދުތަކެއްކަމުގައި
ދއް ކަމުގައި ވާތީކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އަދަ ެ

ސަފުހާ  40ގެ 21
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

 .40އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
އވާ ޓެކުހަކީ އެ ފައިސާ
މ އެފަދައިން އިތުރަށް ދެއްކިފަ ި
އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަ ަ
ދެއްކި ދުވަހު އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އެ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުން ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގެ މަފްހޫމަކީ މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅާ
ހާލަތުގައި ،އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ އަދަދަކީ މީރާގެ އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި
ތ
އ ް
އސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކައި ޮ
އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ ފަ ި
ރއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނކަން އެ މާއްދާގެ ނައްސަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމަށް މީ ާ
އަދަދެއްކަމުގައި ބެލެވިގެން ދިޔު ް
ގ އެ މުއްދަތުގެ އޮޑިޓެއް
ށހަޅާފައިވަނިކޮށް ،މީރާއިން އެފަރާތު ެ
 .41ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ބަޔާން ހު ަ
ނ
އޞްލާހުވެގެން ދިޔުންކަ ް
ކ މީރާގެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ބަޔާންތައް ި
ކޮށްފިނަމަ އެ އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާއަ ީ
ބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި
ނނުގެ  40ވަނަ (ހ) ގައި ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ގ
ހށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތައް މީރާ ެ
ކ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ު
ކސް ނެގޭ ވަކިވަކި މުއްދަތުތަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެ ް
ގންދާނީ ޓެކްސް ނެގޭ އެ
ށ ވެ ެ
ހކަމަށާއި ،އޭގެ ނަތީޖާއަކަ ް
ޖ ޭ
ހވެގެން ދިޔައީކަމުގައި ބަލަން ެ
ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާ ު
ތކުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް
ދތު ަ
އޑިޓުކޮށް އެފަރާތުން އެ މުއް ަ
ތން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ މީރާއިން ޮ
މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާ ު
ކަނޑައެޅި

އަދަދުކަމުގައި ބަލަންޖެހުންކަމަށާއި،

އަދި

ރތުގެ ބަޔާންތަކުގައި
އެފަ ާ

ވ
ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ

އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސްގެ އަދަދު މަދުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އެ މުއްދަތާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން އެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއްކަމަށާއި ،އެ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު މަދުން ހިސާބުކޮށް ފުރިހަމައަށް ދައްކައިފައިނުވުމަކީ އޭގެ
ގ މަތިން ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ހިސާބުކުރެވިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނނާ އެއްގޮތްވާގޮތު ެ
ސަބަބުން ޤާ ޫ
މންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް
 .42ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ި
ބަޔާނާއި އެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ،މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ނ
އ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
ވނީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގަ ި
ވނަ މާއްދާގައި ަ
ޤާނޫނުގެ ަ 40
ހ
ބލުންކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި ދެއްކި ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެ ޭ
އޞްލާހުވީކަމަށް ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާން ި
ނފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދައްކާ
އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއު ާ
ޓކްސްގެ ފައިސާ ޤާނޫނާއި
ނ އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ެ
ތތަކު ް
ޔނެއްގެ ބޭނުމަކީ އެފަރާ ް
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަ ާ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބަޔާނެއްގައި ހިމެނުންކަމަށާއި ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމަކީ ޓެކްސް
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އ
ތތަކާގުޅޭ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ެ
ށހަޅާފައިނުވާ ހާލަ ް
ހޅާފައިވާ ހާލަތާއި ބަޔާން ހު ަ
ދައްކާ ފަރާތުން ބަޔާން ހުށަ ަ
ނ
އގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެ ް
ރއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާ ހާލަތެ ް
މުއްދަތުތަކުގެ އޮޑިޓެއްކޮށް މީ ާ
ނ
ވ އަދަދު މީރާގެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާހުވެ ،އެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅިގެ ް
ށފައި ާ
ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކންޖެހޭ އަދަދަކީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު ކަމުގައި
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެފަރާތުން ދައް ަ
ފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން
ގން އޮންނައިރު ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކޮށް ަ
ބެލެވިގެންދިޔުންކަން އެނ ެ
ވ
ނޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބޔާންތަކުގައި އެފަރާތުން ދައްކަ ް
ކގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ޓެކްސް ނެގޭ ބައެއް މުއްދަތުތަ ު
އަދަދަކީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްކަމުން ،މީރާގެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުގެ ބަޔާންތައް
ހންކަމުން އެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިތަކުގެ ކުރިން
އިޞްލާހުވެގެންދާނެކަމަށާއި ،އެ ެ
ތކާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅި
މރާއިން އޮޑިޓުގައި އެ މުއްދަތު ަ
އކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދަކީ ީ
ށ ދަ ް
އެފަރާތުން އެ މުއްދަތަކަ ް
ށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދަދުކަން އެނގެން އޮންނަކަމަ ް
 .43އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް މީރާއިން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ޓެކްސް ނެގޭ ބައެއް
ނ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާތީ ،އެ ޓެކްސްގެ ފައިސާ އެފަރާތުން މަދުން ޓެކްސް
މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން އެފަރާތު ް
ހިސާބުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަޅައިކަނޑައިދީފައިވާ ކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގޭ އެއް މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސްގެ ފައިސާ އެހެން
އދަދު ދައްކައިފައިވާ ތާރީޚު
ގއި އެ މުއްދަތުގެ ޓެކްސްގެ ަ
މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސްގެ ފައިސާއިން އަޅައިކަނޑައިދޭ ހާލަތްތަކު ަ
ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މީރާއިން އެ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިން ދުވަސް (މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އޮޑިޓް ކުރި ތާރީޚު) ކަން
ކސް ނެގޭ ކޮންމެ މުއްދަތެއްގައި އެ މުއްދަތެއްގެ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހަމައަށް ހިސާބުކޮށް އެ
ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޓެ ް
މުއްދަތުގެ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ޓެކްސް އިދާރާއަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައިރު ،ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ނެގޭ
މ މުއްދަތެއްގައި ވަކިން
މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޓެކްސްނެގޭ މުއްދަތުތަކާގުޅޭ ޓެކްސްގެ ވަކި ބަޔާނެއް ކޮން ެ
ނނުގައި
ސ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޤާ ޫ
އދަތެއްގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައި ާ
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި ،އެ މު ް
ތކީ ޓެކްސްގެ ވަކިވަކި މުއްދަތުތަކަށް ވަކިން ޓެކްސް ބަޔާން
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮ ަ
ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ފއިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ،މީރާއިން އޮޑިޓްގައި ނިންމާފައިވާ
 .44ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް ަ
ނިންމުމުގައި އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ ސުންގަޑީގެ
ނ
ވ ަ
ދރީ ޤާނޫނުގެ ަ 66
މބެހޭ އި ާ
ހ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާތީ ޓެކްސް ނެގު ާ
ނ ދައްކަންޖެ ޭ
ނިޔަލަށް އެފަރާތު ް
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ޖހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އަދި
މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތުން ދައްކަން ެ
އެފަރާތުން މަދުން ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށް ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އެފަރާތުން އިތުރަށް ދެއްކި ފައިސާއިން
މީރާއިން އަޅައިކަނޑައިދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،ޓެކްސް ނެގޭ އެ މުއްދަތުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރެވުނު
ތާރީޚަކީ މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އެ އަދަދު އެ މުއްދަތުގެ ޓެކްސްގެ އަދަދުން އަޅައިކަނޑައިދިން ތާރީޚުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭތީ،
ނ
މންދާނެކަމީ ދެބަސްވެވެ ް
ޓެކްސްގެ އެ އަދަދު ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމާ ހަމައަށް އެ މުއްދަތާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ އަރާ ު
ފއިވެއެވެ.
ނެތްކަމެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެ ަ
މދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ
އދާރާތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ެ
ލތުގެ ި
 .45ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،ދައު ަ
ނނުގެ ޙުކުމްގެ ()rule of law
ނނަ ޤާ ޫ
ގން ( )express legal authorizationކަމަށް އޮ ް
ޤާނޫނުން ސީދާ ބާރު ލިބި ެ
ގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސްއާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް މި މައްސަލައިގައި ނެތްކަން އެނގެން އޮންނާތީ،
އެފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ  )1995( R v Somerset CC, ex p Fewingsމި މިއްސަލައަކީ ޚުޞޫމާތު
އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ޠަތްބީޤްކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ،މީރާގެ ނުކުތާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން މީރާއަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް
ގ
ށފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ޤާނޫނު ެ
ބޭނުންކޮ ް
ނތީ އެފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ
ށފައިނުވާކަން އެނގެން އޮން ާ
ކށްގެން މީރާގެ ބާރުތައް ފުޅާކޮ ް
މާއްދާތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަ ޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޚަސަން ،ގ ،ކޮއްކިރި/މާލެ ވ .ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް
(ދައުލަތް) ގަޟިއްޔާ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ޠަތބީޤްނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނ
ށ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއި ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ ޤާނޫނުގައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެއްކަން އެނގެން އޮންނާތީ
ގން
ޖރާޢަތެއްނޫންކަން އެނ ެ
އާއި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި މީރާއިން ގެންގުޅެފައިވާ އިޖުރާއަތަކީ ބާޠިލް އި ު
ގރޭސިވިލާތުގެ Woolwich Equitable Building
އފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ އިނ ި
އޮންނާތީ ،މި މައްސަލައަށް ެ
އ
ބބެ ް
ޠތްބީޤްކުރަންޖެހޭ ސަ ަ
 )1993( Society v Inland Revenue Commissionersމި މައްސަލަ ަ
މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ16ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫ ު
ބރު  2015އިން  31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް އެ
ލއި ،ކަށަވަރުކުރުމަށް  1ނޮވެން ަ
ދައްކައިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަ ަ
ކުންފުނީގެ

އޮޑިޓެއް

ށފަހު،
ކުރުމަ ް

28

ޖަނަވަރީ

2019

ގައި

މީރާގެ

ރ
ނަންބަ ު

1050562/NOTA-

" GRT/SMC/2019/04ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އަދި ނަންބަރު CBD-CN/GRT/2017/008
"ގްރީން ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު" ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.
މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައެއް މުއްދަތްތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް ދައްކައި ،އަނެއްބައި
މުއްދަތްތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ
ށ އަޅައިކަނޑައިދީފައިވެއެވެ .އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގައި މަދުން
ދން ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަ ް
ޓެކްސް ) (excess taxމަ ު
މރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ،
ހ ދުވަހަށް ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ީ
ކށް ،ދައްކަންޖެ ޭ
ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުތަ ަ
އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް ،ދެއްކި ތާރީޚަކީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .2މިއީ އަޅައިކެނޑުނު ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ އާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ،މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚާއި ހަމައަށް އަރާނެކަމަށް މީރާއިން
ލފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ނން ކަމަށް ދެކި ހުށަހެޅުމުން ބަ ާ
ނ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ޫ
ނ ީ
ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާ ޫ
 .3މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ މައިގަނޑު އެއްކަމަކީ ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދެއްކުމަށް
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޓެކުހެއް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމޭނެ
ތާރީޚާމެދުއެވެ.

 16ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު)
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އިތުރަށް ދައްކާ ޓެކްސް އަޅައިކަނޑައިދިނުން
 .4ދެވަނަކަމަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ؛
(ހ) "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ
ނވެ.
ނ ެ
އށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ".މިފަދައި ް
ދެއްކޭ ހާލަތުގައި ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެފަރާތުން މީރާ ަ
އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ؛
ދ ގޮތުންކުރެ
ނނިވި ެ
ނ ،އަން ަ
މރާއަށް ލިބުމު ް
ހށަހެޅުމަށް ީ
ނކޮށްފައިވާ ފަދަ ު
"މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ގޮތަކަށް މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ތށް އަނބުރާ
( )1އެ ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ ،އެ އަދަދު އެފަރާ ަ
ދިނުން؛
( )2ކުރިޔަށްހުރި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކުގައި އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ފައިސާއިން އެ
ނވެ.
އަދަދު އުނިކުރުން ".މިފަދައިން ެ
 .5އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ؛
"މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސްގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް މީރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ފަރާތުން މީރާއަށް
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ފޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓެކްސް
ތން ީ
ށހެޅުންތައް ަ
ނ ހުށަހަޅާ ހު ަ
ދށު ް
ނނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ޤ ޫ
 .6ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގައި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ވނީ؛
އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
"އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ހާލަތުތަކުގައި:
ހ
( )1އެ އިތުރުވާ އަދަދަކީ ކުރިޔަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެ ޭ
ފައިސާއިން އަޅައިކެނޑޭނެ އަދަދެވެ.

 17މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާ  27ޑިސެންބަރު  2021މި މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން
އޮތްގޮތަށެވެ.

ސަފުހާ  40ގެ 26
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

( )2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގައި " ...ރައްދު ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތުން ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ތ
ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުން ނަމަވެސް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން ،ނުވަ ަ
ކން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ
ތިންވަނަ ފަރާތަ ު
ފދައިންނެވެ.
ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ ".މި ަ
 .7އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ؛
ފއިވާ އަދަދު
ލތުތަކުގައި ،އިތުރަށް ދައްކައި ަ
"މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ
އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭނަމަ "ރީފަންޑް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ) "(MIRA904ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމުގައި
އންނެވެ.
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ " .މިފަދަ ި
 .8އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ؛
ވ ފައިސާއެއް
ށ ދައްކައިފައި ާ
ލބިއްޖެނަމަ ،އިތުރަ ް
ި
"މި މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ހުށަހެޅުމެއް މީރާއަށް
ލތުތަކުގައެވެ.
އަޅައިކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ހާ ަ
( )1އެ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުން؛ އަދި
މރާއިން ކުރާ
ދށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްކަން ީ
އވާ އަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަ ަ
ކން ދައްކައިފަ ި
( )2އެ ފަރާތަ ު
ނންވެސް ގޮތަކުން ޔަގީންކުރެވުން ".މިފަދައިންނެވެ.
އޮޑިޓަކަށްފަހު ނުވަތަ އެ ޫ
ވ ގޮތަށް ބަލާއިރު 69 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
 .9ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ާ
ނަންބަރުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ޓެކުހެއް އެ ފަރާތުގެ އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން
އަޅައިކަނޑައިދެވޭނެކަން އެނގެއެވެ .އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ނ އެ މާއްދާގެ ނައްޞުން
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްކަ ް
ނ
ނބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ) ގެ  3ވަ ަ
މން ،ޤާނޫނު ނަ ް
އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އެހެންކަ ު
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މި މާއްދާގެ ތަރަހަ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ .އަދި އެ މާއްދާ ތަންފީޛު ކުރުމުގައި
މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ހަމައެއް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަފުހާ  40ގެ 27
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އރު ،އެ މާއްދާއަކީ އެހެން
ނންބަރަށް ބަލާ ި
އދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ަ
 .10ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
ވ މާއްދާއެކެވެ 69 .ވަނަ
ރެވެނިއު ކޯޑަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އަޅައިކަނޑައި ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނަ ފަރާތަކުން އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭނަމަ،
ކން ނުވަތަ ތިން ަ
އވާގޮތުން ،އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަ ު
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޖހޭނެކަން އެނގެއެވެ .އަދި އެ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް
"ރީފަންޑް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ) "(MIRA904ހުށަހަޅަން ެ
ވނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތަށް އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅައިކަނޑައިދެވޭނެކަން އެނގެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުންަ 69 ،
ގ
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
 .11ތިންވަނަކަމަކީ؛ ހުށަހެޅި ބަލަމުން މިދާ މައްސަލައިގައި ،އި ް
ނ އެނގޭކަށް
މއްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމު ް
ހޅުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާކަން މި ަ
ށ ެ
ށން ހު ަ
 74ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތުގައި
ނ މުހިންމެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ދެނެގަތު ް
އށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި
ރ ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މީރާ ަ
ހުށަހެޅުމެއް މީރާއަށް ލިބުމުން ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކު ާ
ތކުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް
ވނަ ފަރާ ަ
ވނިއު ކޯޑެއް ނުވަތަ ތިން ަ
ހޅުމެއް ލިބި އެހެން ރެ ެ
ށން ހުށަ ެ
ހަމަ އެ މާއްދާގެ ދަ ު
ކން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް
އ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަން ަ
އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ،ޤާނޫނާ ި
ވއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ
މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ .އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ ާ
ކންތަކުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްކަމެއް ފުރިހަމަވާކަމުގައިވާނަމައެވެ.
(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ަ
 .12މިހާހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މީރާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި
އަޅައިކަނޑައިދެވިދާނެތޯ އެވެ؟.
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ
 .13ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ެ
ނ މުހިންމެވެ .އެ މާއްދާގެ ތަރަހައަށް ބަލާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި
ތަރަހައަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތު ް
ށފައިވެއެވެ.
ގއި ތަފާތު ޙާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮ ް
ނބަރުގެ ނައްޞު ަ
( )2ވަނަ ނަ ް
 .14މިގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް
ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރުވާ އަދަދު އެފަރާތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން
ފއިވެއެވެ .މި ހާލަތުގައި އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި
އަޅައިކެނޑޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
ކމަކަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 69
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ަ
ޔންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ
ނބަރުގައި އެފަދައިން ބަ ާ
ވނަ ނަ ް
ގ (ަ )1
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ކން މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ
ކޑަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަ ު
ތތަކެއް ބަޔާންކޮށް (އެހެން ރެވެނިއު ޯ
ނަންބަރުގައި ވަކި ހާލަ ު
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދޭ ހާލަތު) އެކަމާ ގުޅިގެން ތަރުތީބުވެފައިވާ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) އަށް ބެލުމުން ،ޓެކްސް
ހޅައިގެން މެނުވީ ކުރިއަށް
ށހެޅުމެއް ހުށަ ަ
ކއިފައިވާ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ހު ަ
ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައް ަ
އޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި
ކން ަ
ވނަ ފަރާތަ ު
އދި އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން ނުވަތަ ތިން ަ
ނުގެންދެވޭނެކަން އެނގެއެވެަ .
ނ ދައްކައިފައިވާ އަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ފަރާތަކު ް
ނ ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އަޅައިކަނޑައިދެވިދާނެކަން އެނގެއެވެ.
އަދަދެއްކަން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކު ް
ނ18ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ...ވަކި ބަހެއް ނުވަތަ
 .15ހަތަރުވަނަކަމަކީ؛ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫ ު
ގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ހިމެނިގެންވާ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ މާއްދާ ނުވަތަ ބާބު އެކުގައި ކިޔާލުމުން ،އެ ބަހެއް
ނުވަތަ ގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނަ ނުވަތަ އޭގެ މަޤާމު ނުވަތަ މަޙައްލު ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ އަކުރުތައް އެކުގައި
ކިޔާލުމުން ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މާނައަކީ ،އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަޅައިކެނޑުމުގައި އެ
ފަރާތަކުން ހަމަ އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއް ނަމަ އެ އަދަދަކީ އިތުރު އިޖުރާއަތަކާ ނުލައި އަޅައިކެނޑޭނެ
އަދަދެއްކަމެވެ .އެހެންކަމުން މި މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން (މީރާއިން ކުރަމުން ދާ އޮޑިޓެއްގެ
ތެރެއިންވިޔަސް

ނުވަތަ

ނ
އެހެ ް

ގޮތަކުން

ވިޔަސް)

ހަމަ

އެ

ރެވެނިއު

ކޯޑަކާ

ގުޅިގެން

ދައްކައިފައިވާ

ފައިސާ

އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް ގަވާއިދުގައި ހުރަހެއް އޮތްކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ޤާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަށް ޓެކްސް ނުދެއްކުމުގެ ނަތީޖާ
ށ ޓެކްސް ނުދެއްކުމުގެ ކުށް
ހ ް
ނ މާއްދާގައި ދައްކަންވާ ދުވަ ަ
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 66
 .16ފަސްވަނަކަމަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛
ހ
ޖހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެ ޭ
ތން ،އޭނާ ދައްކަން ެ
ށން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާ ު
ގ ދަ ު
"(ހ) ޓެކްސް ޤާނޫނެއް ެ
ކރަނީ ކުށެކެވެ.
ދުވަހަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ ،އެ ކުށް ކުރި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޭތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ ( 0.05%ސުމެއް
ރމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކު ު

 18ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ)

ސަފުހާ  40ގެ 29
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .17އަދި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ؛
ނ
ޑއަޅައިފިނަމަ ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
"ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނ ަ
އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ދައްކައިފައިވަނީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ ،އެ މަދުވާ
ނ
ނދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ދުވަހު ް
އަދަދަކީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ު
ޓރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ފެށިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާއާއި އިން ް
ނ މާއްދާއަކީ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ހިނގާނެ
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  39ވަ ަ
 .18މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ކވެ .އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛
ގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެ ެ
"މީރާގެ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިއުތިރާޒުކޮށް ފައިވީ ނަމަވެސް،
ނ
ވތަ އެ ފަރާތަކު ް
އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ނު ަ
ހ ހިނދަކު ،އެ ފައިސާ ހަމައަށް ނުދެއްކުމުން
ހ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ާ
ޖ ޭ
ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ެ
ޓރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ނުވަތަ އެ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އިން ް
އދާތަކަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ނުދެއްކުމުގެ
 .19މި ނުކުތާގައި ބަޔާންވެދިޔަ މާ ް
ސަބަބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެ ކަމާއި އަދި މި އިލްތިޒާމް ފުރިހަމަކުރުމާ ހަމައަށް އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން
އަރާ ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެކަން އެނގެއެވެ.
 .20ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމުން ޓެކްސް ދައްކާ
ފަރާތުން ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާންތައް އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދާއި އެއްގޮތަށް އިޞްލާހުވެގެން ދާކަން އެނގެއެވެ.
ނގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ؛
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ޓކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ
"އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ެ
ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި ބެލުން؛" މިފަދައިންނެވެ.

ސަފުހާ  40ގެ 30
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ނ ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  6ވަނަ
ޝ ް
ށ ހަވާލާދީ މީރާއިން އޮބްޖެކް ަ
ނގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަ ް
ޤނޫ ު
 .21ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
19

ޕެރެގްރާފްގައި

ނ އޮޑިޓަކަށް ފަހު މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ

ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާން އިޞްލާހުވީކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި އޮންނަ އޮތުމުން ،މަދުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވުމާ
ވތަ ޕޭމަންޓް
ގން ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ،ނު ަ
އސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށި ެ
ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ،އެ ފަ ި
އެޖަސްޓް ކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާނެކަން ފެންނަން އެބައޮތްކަމަށެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި
މީރާގެ މި ބަޔާން ކުރުމުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް
ނނުގެ 40
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ފތު ދެކަންކަމާއި ،ޓެކްސް ެ
އގުޅޭ ފައިސާ ދެއްކުން ،މިއީ ތަ ާ
އބިލިޓީ ާ
ބަޔާނާއި ،އެ ޓެކްސް ލަ ި
ނ ކަމަށް ކަމާއި ،އެ ފަރާތުން
ބލަން ޖެހޭ ެ
އޞްލާހުވީ ކަމަށް ަ
ނކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ބަޔާން ި
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ދެއްކި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނެތްކަމަށެވެ.

20

އަދި މި މައްސަލައަކީ ޓެކްސް ދައްކާ

ހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
ހ ތާރީޚާ މެދު ު
ގއި ބަލަންޖެ ޭ
ވ ޓެކްސް ދެއްކި ތާރީޚު ކަމު ަ
ށ ދައްކައިފައި ާ
ފަރާތުން އިތުރަ ް
އކައިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން
ކަމަށާއި ،މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކަށްފަހު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ފައިސާ ދަ ް
ށ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއް
އތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއަކީ ފައިސާ ދެއްކި ދުވަހު އިތުރަ ް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެފަދައިން ި
ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމަށް ހެކިދެނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މަދުން
ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ (އެބަހީ ،އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ)
އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ހިނގާނީ މީރާއަށް އެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ނޫން ކަމާއި (އެބަހީ ،އޮޑިޓް
ނ
ފށިގެން ނޫން ކަމާއި) އެހެނެއްކަމަކު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރަންޖެހުނު ދުވަހު ް
ނިންމި ދުވަހުން ެ
ދ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި
ފެށިގެންކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ .އަ ި
ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.
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މި އުޞޫލު ސާފުކޮށް

22

19

- “As per Section 40 (a) of Tax Administration Act, where the MIRA determines an amount and where the

tax return for that taxable period has been filed, the consequence is that the return shall be considered to
have been amended in accordance with the assessment. Therefore, from the aforementioned Sections of Tax
Administration Act is clear that the non-payment fine for under declared periods will accrue until the date of
“ payment or the adjustment of the excess payment which is the date on which audit was finalized….
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21

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  9.4.2ވަނަ ނުކުތާ
ރތުން އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ދައްކައިފައިވަނީ
[ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ

މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ ،އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި
އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ].
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ސަފުހާ  40ގެ 31
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޔތްކުރާއިރު ،އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން އިސްލާޙު ގެނެވުނު ބަޔާން
ތތަކަށް ރިޢާ ަ
ގކޮށްފައިވާ މި ނުކު ާ
ފހަ ަ
 .22އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާ
ކމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާ އަކީ އެ ފައިސާ ދެއްކި
ތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ަ
ގއިވީ ނަމަވެސް ،ޖޫރިމަނާ
އކައިފައިވާ އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމު ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން އިތުރަށް ދަ ް
ސ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމު ފުރިހަމަކުރި ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ޓެކް ް
ރޚުކަން (މި މައްސަލައިގައި
ނ ތާ ީ
ބަލަންޖެހޭނީ މީރާއަށް އެފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ތާރީޚުކަން ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓް ކޮށްދި ް
ޅ
އވެސް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ހުށަހެ ި
ނަމަ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚު) ޤާނޫނުގައި އަދި ގަވާއިދުގަ ި
ބަލަމުންމިދާ މައްސަލައަކީވެސް ،ޖޫރިމަނާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވެފައި ،ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާދިޔުން ނިމުމަކަށް
އަންނާނެ ތާރީޚަކީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓް ނިންމާ ތާރީޚުކަން ނުވަތަ އެނޫން ތާރީޚެއްކަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން
ށ ބެލުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
އ މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަ ް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތުގަ ި
އެގޮތުން 31 ،އޮގަސްޓު  2021ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޤަޟިއްޔާ23އަކީ ،މީރާއިން ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓާމެދު
ފއިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ނިންމާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން
ތށް ބަލާއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން
 .23ހަވަނަކަމަކީ؛ މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮ ަ
މޓެޑް ވ -މީރާ މައްސަލައިގައި ،ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލި ި
 2012ވަނަ އަހަރު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ށ
ދއްކަންޖެހޭ އަދަދުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަ ް
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ަ
ލސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް މީރާއިން
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެ ް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދެވޭނީ ،މީރާއިން އެ ފަރާތް އޮޑިޓްކޮށް ނިންމި ތާރީޚްކަމަށްވާ 30
ސެޕްޓެންބަރު  2015ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

23
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ސަފުހާ  40ގެ 32
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ޖހޭ ސުންގަޑި ކަމަށްވާ  03އޮގަސްޓު  2014އިން 30
މ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދައްކަން ެ
 2014 .24ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ފއިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް
ނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ަ
މ ް
އށް ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓް ަ
ސެޕްޓެންބަރު  2015އާ ހަމަ ަ
ބަލައި އެ ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ( 2,367,105.00ދެ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް
ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަހެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާތީ ،އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނޫން ކަމަށް
އވެއެވެ .އެ މައްސަލައިގައި
ބުނެ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ ި
ނންމާފައިވަނީ ،މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލުން ި
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އަދި މި

ތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.
ނިންމުން ކޯސްޓްލައިންގެ ފަރާ ު
 .25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ
ވއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ
ބހޭ އިދާރީ ގަ ާ
މރާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ތން ީ
ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާފަރާ ު
މގެ ކުރިން އެ މާއްދާގެ (ނ)
ށން އަޅައިކަނޑައިދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނު ު
(ނ) ގެ ދަ ު
ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް ދެއްކިކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަކީ ،އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ
އިތުރު އަދަދެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
ގ  66ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއްކަމާއި ،މި
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
 .26މީގެ އިތުރުން ،ޖޫރިމަނާއަކީެ ،
އަދަދު

އަރާގޮތާއި

ހިސާބުކުރެވޭގޮތް

އެމާއްދާތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

ރިޕޯޓުގެ

7

ވަނަ

ފިޤްރާގައި

މމަކީ ،ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ނިންމުމަށް
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިން ު
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޓެކް ް
ނންޖެހޭ
ބަދަލުގެން ަ

ޝަރުޢީ

އަދި

ޤާނޫނީ

ސަބަބެއް

ތކަމަށް
ނެ ް

އެ

މައްސަލަބެލި

ފަނޑިޔާރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.
 .27ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފަކީވެސް ،އެ ފަރާތުން
ށ އޮޑިޓްގައި އަޅައިކެނޑުމުގައި ބެއަރފުޓް އިން އެ ފައިސާ
ކ ް
މދުން ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުތަ ަ
އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް ަ
މ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ
މ ތާރީޚް ކަމުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅައި އަދި އޮޑިޓް ނިން ި
ދެއްކި ތާރީޚަކީ އޮޑިޓް ނިން ި
ރތުން
ދކި ބެއަރފުޓްގެ ފަ ާ
މށް ެ
ތން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަ ަ
ޤނޫނީގޮ ު
ވމުން ،އެއީ ާ
ނންމާފައި ު
އަރަމުންދާނެކަމަށް ި
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ޓ އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ،މީރާއިން ޖޫރިމަނާއާއި
 .28ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަން ް
ކޓުގައި ދަމަހައްޓައިފައިވާތީ،
އތް އޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ޯ
ނ ރަނގަޅަށްކަމަށް ނިންމަފައި ޮ
އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކޮށްފައިވަ ީ
24
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

މި މައްސަލައިގައިވެސް ،ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކުރުމުގައި ،އަޅައިކަނޑައިދީފައިވާ އަދަދުތަކާ ގުޅިގެން ފައިސާ
ދެއްކި ތާރީޚުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުށަހެޅި ބަލަމުން މިދާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން
ނނާއި ގަވާއިދުގެ ތަރަޙައިގެ ތެރެއިންކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާ ޫ

މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
 .29ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.

ތަފާތުވި ރައުޔު
މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
އ
ށހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކުގަ ި
 .30ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ،ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ ހު ަ
ހުށަހަޅާފައިވާކަމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދެބަސްވުމެއް އޮތްކަމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
އ
ތތަކުގަ ި
ގއި ޓެކްސް ދައްކާފައިވީނަމަވެސް ،ބައެއް މުއްދަ ު
ކސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކު ަ
 .31އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެ ް
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން އަދި އަނެއްބައި މުއްދަތުތަކުގައި ގިނައިން ދައްކާފައިވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އެބައޮތެވެ.
ސ
ގ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ޓެކް ް
 .32ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ،އެ މުއްދަތަށް ޓެކުހު ެ
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ގ ަ 66
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ކފައިވާ އަދަދަށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ދައްކާފައިވާނަމަ ،މަދުން ދެއް ި
ބަޔާންކުރާ "މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ ،އެ ކުށް ކުރި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް
ނދައްކާ އޮތް ޢަދަދުގެ ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް
ވހަކަށްު ،
ވތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދު ަ
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ޭ
ފަހެއް އިންސައްތަ) އިން" ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަން އެނގެއެވެ.
ލބިވާ ފައިސާ " "Receivableއެއް ،އެ ފައިސާ ދެއްކި
ނ ި
ބންޖެހި ު
ވސް ފަރާތަކުން ލި ެ
 .33ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،އެއް ެ
ތރީޚުން ފެށިގެން ލިބިފައިނުވާ ” “Receivableއެއްގެ
ދުވަސް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ ާ
ހ ފައިސާއެއް އެ ފައިސާ
ޖ ޭ
ދގައެވެ .އަދި މިގޮތަށް ލިބެން ެ
އ މެ ު
ތ ނޫންކަމާ ި
ދނެކަން ނުވަ ަ
ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނި ާ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ،އެ ފައިސާ ލިބުނު ދުވަހުގެ ނުވަތަ ލިބުނުކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ތާރީޚުގެ
ކން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދުއެވެ.
ފަހުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެ ަ
 .34ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ހޯދުމަށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ
މވެސް ،އެފަރާތުން ޓެކްސް
ވ ނަ ަ
ފރާތުން އެގޮތަށް އެދިފައި ާ
ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބެގެންވެއެވެ .ޓެކްސް ދައްކާ ަ
ރ
ވ ފައިސާ ނުދީ އަނބު ާ
ކރެވޭނަމަ ،އިތުރަށް ދައްކާފައި ާ
ޤބޫލު ު
ހދާފައިވާކަމަށް މީރާއަށް ަ
ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ަ
އވެއެވެ.
ހިފެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މާއްދާގެ (ނ) އިން މީރާއަށް ލިބިދީފަ ި
ނ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  76ވަ ަ
ކސް ފައިސާއެއް ،ދަރަންޏަކަށްވާނޭ ގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
 .35ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ޓެ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީރާއަށް
ބހާ ހިނދަކު ،އެ ފައިސާ
ލ ޭ
ނ އެ ފައިސާ ނު ި
ތން ފެށިގެ ް
ފއިސާ ދެއްކުން ލާޒިމްވާ ވަގު ު
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ،އެ ަ
ނ
ތ ް
ށ ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެކެވެ .އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައުލަތަ ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ" މިފަދައިންނެވެ.
ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަ ް
 .36އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހާލަތުގައި ކަންކަން ކުރެވިދާނެ
އ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަ ަ
މބެ ޭ
އުޞޫލުތައް ޓެކްސް ނެގު ާ

25

އ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ެ

އވަނީ،
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން
ރތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެ ް
ރއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި އެފަ ާ
"( )1އެ އިތުރުވާ ޢަދަދަކީ ކު ި
އަޅައި ކެނޑޭނެ ޢަދަދެވެ.
ކން
ހން ގޮތަ ު
ނ ނުވަތަ އެ ެ
ށ ް
ޤނޫނެއްގެ ދަ ު
ނ ޓެކްސް އާބެހޭ ާ
އ ފަރާތު ް
( )2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ) 1ރައްދުނުވާނަމަެ ،
ނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ނަމަވެސް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން ،ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކު ް
ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ".
މިފަދައިންނެވެ.
 .37ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް
އެދޭނަމަ" ،ރީފަންޑު

25

ކުރުމަށް

އެދޭ

ފޯމް"

)(MIRA904

މށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަ ަ

އ
ެ

މާއްދާގެ

(ށ)

ގައި

މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާ  27ޑިސެންބަރު  2021މި މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން

އޮތްގޮތަށެވެ.

ސަފުހާ  40ގެ 35
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

އ
ލތެއް ެ
ނ ( 2ދޭއް) ހާ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ެ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ އެފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ތރު ޢަދަދެއްކަން މީރާއިން
ނެތުން؛ އަދި ދެވަނަ ޙާލަތަކީ އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޢަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ،އި ު
ނންވެސް ގޮތަކަށް ޔަޤީންކުރެވުމެވެ.
ކުރާ އޮޑިޓަކަށްފަހު ،ނުވަތަ އެ ޫ
ރ
ދ ީ
ނޓަރެސްޓް ފައިސާ ނަގާނެގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
 .38ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި ހުރި ޓެކުހަށް ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އި ް
ނނުގެ 39
މބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ގއި ބަޔާންކުރަނީ ޓެކްސް ނެގު ާ
ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާ ަ
ވނީ
ނ މުއްދަތަށް ދައްކާފައި ަ
ސ ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓްކުރެވު ު
އ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އަދި ޓެކް ް
ށން ޢަދަދެ ް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއް ނަމަ ،އެ މަދުވާ ޢަދަދަކީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން
ގން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ އާއި
ނުދައްކައި އޮތް ޢަދަދެއްކަމަށް ބަލައި އެ ދުވަހުން ފެށި ެ
ށވެ.
އިންޓަރެސްޓް އަރަމުންދާނެ ކަމަ ެ
 .39މީރާއިން މިގޮތަށް ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ނަތީޖާއަށް ވެގެންދަނީ އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ
ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި ބެލުން
ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .40ޓެކްސް

ޤާނޫނެއްގެ

ށން
ދަ ު

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

ފަރާތުން،

އޭނާ

ދައްކަންޖެހޭ

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

ށ
ދުވަހަ ް

ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ހ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށް ކުރި ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެ ޭ
ތ އަދަދުގެ ( 0.05%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް
އ ް
ތންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުދައްކާ ޮ
ގން ވޭތުމަ ު
ދުވަހުން ފެށި ެ
އވެއެވެ.
އިންސައްތަ) އިން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
 .41ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވެއެވެ .ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީވެސް
ހޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ހޅާފައިވާ ޙުޞޫމާތެއްކަން ހުށަ ަ
މިގޮތަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާއި ގުޅިގެން ހުށަ ަ
އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޔާއަތްކުރުމުން އެނގެއެވެ.
 .42އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން " 7ރިޒޮލިއުޝަން އޮފް ދަ އޮޑިޓް ކޭސް" އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ،މުޅި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ
އަދަދުގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ ( 3,102.00ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ދޭއް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް
ޑޮލަރު) މަދުން ޓެކްސް ދައްކާފައިވެއެވެ.
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ތ
 .43އެކައުންޓިންގ އުޞޫލުތަކުގައި މިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  Prior Period Adjustmentގެ ގޮތުގައެވެ .ޙުޞޫމާ ު
އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް  Prior Period Adjustmentގެ އުޞޫލު ހިންގަން ބަލާއިރު ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި
ސ
އދަތަށް ޖޫރިމަނާ ފައި ާ
ހގެ ގޮތުގައި ނުދައްކާ ހުރި މު ް
ށ ޓެކު ު
ދައްކާފައިވާ އަދަދުތައް ކުރިއަށް ހިނގާ މުއްދަތާއި އެއްކޮ ް
ދައްކަން އެންގުމަކީ އެކައުންޓިންގ ހަމަތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި އަހުރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ .މިގޮތުން،
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާއި އޮކްޓޫބަރު މަހު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ ،މީރާއިން
ވރަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްކަން ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ
އަދަދު ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިން ަ
އވެ.
އެނެކްސްޗަރ  1އަދި އެނެކްސްޗަރ  2ގައިވާ އަދަދުތަކުގެ  cumulativeހިސާބުތަކުން އެނގެ ެ
ވ
އވާ އޮންނަ އެންމެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ާ
 .44ޓެކުހާގުޅޭ ނިޒާމު އެކުލަވާލެވިފަ ި
އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އުޞޫލެއް ނޫންކަމާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ކަންކަމާއި
ވގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ސ ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކުރެ ި
ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށްވެ ް
ބަލަންޖެހެއެވެ.
 .45ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް،
މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކުން ނުވަތަ ތަހުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 40
ވެގެންދާނީ ،އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިއުންކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ކުރީ އަހަރެއްގައި ހުށަހަޅާ ބަޔާނަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ރ
ހތަށް ހު ި
ނ ފެށިގެން ފަ ަ
ލ އަންނަނަ މަ ،އެ ކަނޑައެޅުމެއްގެ ނިސްބަތްވާ އެންމެ ކުރީގެ ޓެކްސް މުއްދަތު ް
ޢަދަދަކަށް ބަދަ ު
މކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު،
އސަރެއް ކުރާނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެި .
ހުރިހާ ޓެކްސް ބަޔާނަކުން ަ
ލތަކަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި
އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކާފައިވުމުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ ު
ށ
މހުގައި ދެއްކިފައިވާ ކަމަ ް
ކރިން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އެ ަ
ވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ު
ބަލަންޖެހޭނެކަމާއިަ 2016 ،
ކމެވެ.
މށް އަހުރެން ދެ ެ
ބަލަންޖެހޭނެކަ ަ
26

ނ ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މީރާ
 .46ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ް

މައްސަލައިގައި ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައި ދެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ޓެކްސް
ށން
ށން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
ދ ު
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަ
މީރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމުގައިވާތީއާއި ،މި ހުއްދަ ދެވޭނީވެސް އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )2ގެ
26

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2017/001މައްސަލަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-GR/2019/030 :

ފހު ،އެ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ ހުއްދަ މީރާއިން
ޓކުހުގެ އަދަދު ޔަޤީން ކުރުމަށް ަ
ދަށުން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ެ
ދޭންވާނީ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރިއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިންކަމަށްވާތީ އަޅައިކެނޑުމަކީ
އެކަމަށް އެދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ހުއްދަ ލިބުމެއް ނެތި ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި އެއީ
ށ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ނނުތަކާ އެއްގޮތަ ް
ނންކަމުން ،ޤާ ޫ
ޅއިކަނޑައި ދެވޭނެ އަދަދެއް ޫ
ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތަކަށް އަ ަ
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް އަރަމުން ދާނެކަން އެނގެން އޮތުމުން،
ހަވާލާދެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ނފުކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއު ާ
ށ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ދިވެ ި
ގޮތުގެމަތިން ކަމަ ް
ހައިކޯޓުގެ

ކޯސްޓްލައިން

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ށ
ނމާފައިވާ ނިންމުމަށް ދަ ު
މތީ މަރުހަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނި ް
ޤަޟިއްޔާ27އިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެަ .
ށ
އޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަ ް
ނވެފައި އޮންނަހިނދު ،ދިވެހިރާ ް
ވންޖެހޭނެ ގޮތަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބައްޓަ ް
މަރުހަލާތަކުގައި ތަބާ ާ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން މި މައްސަލައަށް
ނ ތަބާވާންޖެހެއެވެ .ޙަވާލާދެވު ު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ް
ތަތުބީގުކުރަން ވިސްނާއިރު ،އެ މައްސަލަ އާއި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ތަފާތުކަމަށް
ފެނެއެވެ .އެގޮތުން؛
.I

ނމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މީރާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނި ް
ގ
ވ ފަހުންކަމަށް އެ މައްސަލައިގެ މެންބަރުން ެ
މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަ ި
ނ
ރައުޔުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަ ީ
މުއްދަތުގައިކަން؛

.II

ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައިގައި ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތައް އަޅައިކަނޑައިދީފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި
އވަނީ މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް މީރާއަށް
އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް ނިންމާފަ ި
ފާހަގަކުރެވިގެން ކަމަށްވުން.
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ދއްކާފައިވާކަމަށް ބަލާނަމަ،
ގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ފައިސާ ަ
 .47ކުރީގެ މުއްދަތެއްގެ ހިސާބުތައް ބަދަލުކުރުމުން ޓެކުހުގެ ޮ
އދީގެ ހަމަތަކުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އޭގެ ފަހަތުން ހުރި އަހަރުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނޭކަމަށް ބު ް
އެހެންކަމުން ،ކުރީ އަހަރެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން adjust
ށ ޖޫރިމަނާކުރުމަކީ އިންސާފުވެރިކަމަކަށް ވެގެން ދާނޭ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ކުރެވިފައިވުމުން ،އެ އަދަދަ ް
އ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އޮތް މުއްދަތު ގުނުމާއި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު
އެހެންކަމުން ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގަ ި
ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
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އަޣުލަބިއްޔަތު ނިންމުން
ޑ
ގއި ބެއަރފުޓް ނޫމަ ި
ތން ހުރުމާއެކު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ަ
ވދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަ ި
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާން ެ
އ
ނބަރު )C-0794/2014 :ގެ ފަރާތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަ ް
ނބަރު " 220-OA/2019/12އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު
ވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަ ް
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑި ް
ނ
ތ ް
ބންޗުގެ އަޣުލަބިއްޔަ ު
ނތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ެ
ޖހޭ ސަބަބެއް ެ
ދލުގެންނަން ެ
ނންމުމަށް ބަ ަ
ރިޕޯޓް" އިން ނިންމައިފައިވާ ި
ނިންމައިފީމެވެ.
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ

އިސްމާޢީލް ސާޖިދު

މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ނބަރު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

ނބަރު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

(ރިޔާސަތު)
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