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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-GR/2019/030 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1050562 ޓިން:|  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443ޛުލްޤަޢިދާ  16 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022ޖޫން  16 
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 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 
 

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

)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތް: އިސްތިއުނާފުކުރި

C-0794/2014) 

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

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ފަރާތް: އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި

  

 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  26 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 2019ޑިސެންބަރު  23 
  

 1441ޖުމާދަލްއޫލާ  19 :1ކުރެވުނު ތާރީޚް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ 
 2020ޖަނަވަރީ  14 
  
 

  

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

 AUDN-GRT/SMC/2017/02/1050562 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
1050562/AUDN-GRT/SMC/2018/01 

 2017މާރިޗު  09 ފޮނުވި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(:
 2018ފެބުރުވަރީ  14

 2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ނޮވެންބަރު  01 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:
 ގްރީން ޓެކްސް  ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA-GRT/SMC/2019/04/1050562 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:
 CBD-CN/GRT/2017/008 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

 ޑޮލަރު( ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް)ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ދެ  3,102.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:
 2019ޖަނަވަރީ  28 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 - ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:

 2019މާރިޗު  20 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:
 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

 (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު)ހަހާސް ހަސަތޭކަ ތޭވީސް  6,623.00 އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 2019ނޮވެންބަރު  10 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 - ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: 
އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 

 OA/2019/12-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:
  

 2019ޑިސެންބަރު  23 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 (ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު )އަށްހާސް އެކެއް  8,001.00 :މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު  އިސްތިއުނާފީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
އަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު )ޖޫރިމަނާ އާއި 

 ހިމެނޭ ގޮތަށް(:އިންޓްރެސްޓް ނު

 
 
- 

 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

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

 މައްސަލައެއް 
 OA/2019/12-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ނޮވެންބަރު  10 ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:މީރާގެ 
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ބެއަރފުްޓ ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް )މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިްނ 

ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ޖަނަވަރީ  28ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް،  2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ނޮވެންބަރު  01

1050562/NOTA-GRT/SMC/2019/04  ެނަންބަރު"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގ CBD-

CN/GRT/2017/008 "ްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިެވއެވެ. "ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ގްރީން ޓެކްސ 

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބައެއް މުއްދަތުތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް ދައްކައި، އަނެއްބައި 

ތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ަވރަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިގޮ

މަދުން ޓެކްސް ދެއްކިފައިވާ މުއްދަތުތަކަްށ،  ،ޓެކްސް މަދުން ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަޅައިކަނޑައިދިންނަމަވެސް

ކި ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، އިތުރަްށ ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް ދެއް

ގައި  2019 މާރިޗު  20 ތާރީޚު ކަމަށް ބަލާނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް

އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން، މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެްނނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަަމްށ 

ގައި  2019ނޮވެންބަރު  10އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން  OA/2019/12-220ބަރު ނިންމައި، މީރާގެ ނަން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންާގފައިވެއެވެ.

ޑިސެންބަރު  23 އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2019/12-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

  މައްސަލައެވެ.  TAT-CA-GR/2019/030ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2019

މި މައްސަލައަކީ، ޓްރައިބިއުަނލުގައި ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ޫންނކަމަށް ބުެނ އިސްތިއުނާފު  އިސްތިއުނާފުކުރި

  ރައްދުވާ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް  NOTA-GRT/SMC/2019/04/1050562ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ޖަނަވަރީ  28 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

 "ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް ޓެކްސްގްރީން " CBD-CN/GRT/2017/008 ނަންބަރުއާއި މީރާގެ  އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 އިވެއެވެ.ފައިފޮނުވަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބައެްއ ގްރީން ޓެކްސް ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ދެވަނަކަމަކީ: .2

ތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް މުއްަދތުތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ޓެކްސް ދަްއކާފައިވާކަމަށާއި އަނެއްބައި މުއްދަތު

މަދުން ޓެކްސް ، މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިާވ ޓެކްސް ،ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ނާފުކުރާ މިގޮތަށް އަޅައިކެނޑުމުގައި އިސްތިއު ،ކޮށްިދންނަމަވެސް (adjust)ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އޮިޑޓުން އެޖަސްޓް 

އެހެންކަމުން އިތުރަށް  ،ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚަކީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚުކަމަށާއި

މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމި  ،އަޅައިކެނޑުނު ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ  ،ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް އަޅައިކެނޑުނު ނަމަވެސް

 މީރާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންގައި  2019މާރިޗު  20  ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، މީރާއިން އަރާނެކަމަށް ހަމައަށް ތާރީޚާ

 OA/2019/12-220ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ނޮވެންބަރު  10މި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން . އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ

ފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ އިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު""

 އެވެ.ފައިވެއިނިންމަ ރަނގަޅުކަމަށްފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުުކތާތަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުްނ 

 OA/2019/12-220 މީރާގެ ނަްނބަރު ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން  ތިންވަނަކަމަކީ: .3

ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި( 2019ނޮވެންބަރު  10)އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" "

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2019ޑިސެންބަރު  23 ހަމަކުރުމަށްފަހު،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރި 44

 ފައިވެއެވެ.ޅައިޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަ

 ރިފަންޑްގެ  ކަނޑައެޅުނު އޮޑިޓަށްފަހު ޓެކްސް ގްރީންއެފަރާތުގެ  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

 ފައިސާ  އެ ތާރީޚަކީ ނިންމި އޮޑިޓް މީރާއިން ،ތާރީޚުކަމާއި ދެއްކި ފައިސާ އެ ފުރަތަމަވެސް އެންމެ ތާރީޚަކީ ދެއްކި ފައިސާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ  މައްސަލައާގުޅިގެންމި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ނެތްކަމަށް ހަމައެއް ނޫނީޤާ ބަލާނެ ތާރީޚުކަމަށް ދެއްކި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  ޢަދަދު ދެއްކިފައިވާ އިތުރަށް ،ތެރެއިން އަދަދުގެ ޖޫރިމަނާގެ ދައްކައިފައިވާ  މީރާއަށްފަރާތުން 

 ދިނުމަށެވެ.އަމުރުކޮށް މައްޗަށް މީރާގެ ދިނުމަށް އެއްފަހަރާ އެކީ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 

މާއްދާގެ ވަަނ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ  ؛މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ުހށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ .5

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި ނިންމާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމުން ިނންމާތާ 

އިވާިއރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޯޓުތަާކިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 2021ޖުލައި  1 ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ އުސޫލށަހަޅާ ިއސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ުމއްދަތު ގުނާނެ ަކށް ހުޓްރައިބިއުނަލްތަ

ވަަނ  77ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ގަވާއިދުގެ ގައި ޤަޟިއްޔާ 2ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް

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

އުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އިސްތި ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރުމުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި، އެެހންކަމުން 

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮުތެގ  OA/2019/12-220 ނަންބަރު މީރާގެއިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން 

ގައި އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުާމ  2019 ޑިސެންބަރު 23މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓު 

 3ގެ އެ ނިންމުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ ،ން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރުގުޅިގެ

 ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ގައި  2020 ޖަނަވަރީ 14އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 

ަހއިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ އެހެންކަމުން  ،އިން އެނގޭކަމަށާއި 4"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ  ނަސީމް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުާނުފ  44 އިާދރީ ޤާނޫނުގެ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ

ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިާވތީ، އެ ިއސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

 

  

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  3
       (2020ޖަނަވަރީ  14ސިޓީ ) 223/220/2020/020ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  4
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ،ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު

ޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ލިމިޓެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަްށ ބުެނ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެްއ  TAT-CA-GR/2019/030ނަންބަރު 

 ؛ށްފައިވޭނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮ

ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  )ހ( މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަބލައިގަެނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  44 5ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  8ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ފާހަގަ 6)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

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

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްަދުތ  77 7ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ަގވާއިދުގެ

ންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ ގުނަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

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

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ވެއެވެ.ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަދއްކައިފައި

                                                           
                      )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  5
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 6
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 7
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އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން  ޓެކްސް ގްރީންބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

ޝަން ރިވިއު ކް"އޮބްޖެ OA/2019/12-220ނިންމި ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2019ނޮވެންބަރު  10މައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވަނީ ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިން

ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް  .9

ރީޚުން ފެށިެގން ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ ގައެވެ. މީރާގެ ނިްނމުން ނިންިމ ތާ 2019ޑިސެްނަބރު  23ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

)ސާޅީސް ހަތަރެއް( ދުވަސް ހިނގާފައިވެެއވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު  44ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާީދ ކަލަންޑަރުގެ 

 .)ތިރީސް( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ 30)ސާދަ( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  14ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

 

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

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން 

 8މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ. މީރާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިާވ އުރީދޫ ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:  .10

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

ކި ގޮތެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަ 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ނިންމައިފައިވެއެވެ. 

ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖުާރއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ިނންމައިފައިާވ  ،އެގޮތުން .11

ކްސް ގެ ކުރިން ޓެ 2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަުލން ތަާބވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ ހައިކޯޓުގެ ނިންުމްނ 

 Retrospective application of)ތަޠްބީޤްކުރާކަމަށްާވނަމަ އެއީ ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިންުގމުގެ މަބްދައު 

law) ައިފައިާވ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިްނމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް އާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭެނ ކަމެއްކަމަށް ނިންމ

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

 ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަްށ އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ، 9ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ަކންތައްތަކެއްަކމުގައިވާތީ

 ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެެމވެ. 

 

                                                           
            މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  TAT-CA-B/2019/008ޓްރައބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 

 (ފިޤްރާއަށް ވަނަ 38 ފެށިގެން ފިޤްރާއިން ވަނަ  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) B/2019/008-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  9
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  9   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .12

 ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .13

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް

ނިންމުން ބަލަމުންާދ  OA/2019/12-220އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

 2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން TAT-CA-GR/2019/030 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިނންމައިފީމެވެ. ،އީ ނުކުތާ ބަލައިނުގަނެގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  10   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

 ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ެބހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ނުކުތާ )ދޭއް( 2ފަރާތުން މައިގަނޑު  މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި

 -ހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާ

ޤާނޫނު ބިނާވެފައިވާ "ސެލްފް މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެ މައްޗަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .14

ފައިވާ އިއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައެސެސްމަންޓް" ނިޒާމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ

 ފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:އިލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކަ

މު ބިނާވެފައިވަނީ ސެލްްފ އެސެސްމަންޓް ނިޒާމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، އެފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކުހުގެ ނިޒާ)ހ(  .15

އެ އަދަދުތަާކގުޅޭ ބަޔާންތައް ޓެކްްސ  ،ނިޒާމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ައދަދު ހިސާބުކޮށް

މީރާއަށް ހަމައަށް ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ އަދަުދ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް 

ޒިންމާއެއް ކަމާއި، އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ ހިނދަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނަކީ އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ 

ގެ މި ނިޒާމުގައި މީރާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ މި ނިާޒމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފަކަމާއި، ސެލްފް އެސެސްމަންޓު

ދައުރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިސާބުކޮށް ދައްކާ ޓެކުހުގެ އަދަދު ދައްކައިފައިވަނީ ހަމައަށް ކަން ޔަގީންކުރުންކަމަށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

 މި  ،މާއްދާގައި ވަނަ 30 ޤާނޫނުގެ އެ ހާއްސަކޮށް ވަކިން ،ބާބުގައި ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ )ށ( ޓެކްސް .16

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަމާއި، މި ބާބަށާއި ތަފުސީލުކޮށް އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މީރާއިން ނިޒާމުގައި  ސެލްފް އެސެސްމަންޓް

 އެސެސްމަންޓް ސެލްފް ،ގޮތުން ބައްޓަންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނު އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ބަލާއިރު ގޮތެއްގައި ޖުމުލަ މާއްދާއަށް

 ކަމަށް  ނޫން ޚިލާފަށް ޤާނޫނުަތކާ ދައްކައިފައިވަނީ ހިސާބުކޮށް އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް ނިޒާމުގައި

 ކަމަށް ރަނގަޅަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ފަރާތުން ދައްކާ  ޓެކްސް ހިނދަކު ކަނޑަނާޅާހާ މެދުވެރިކޮށް ތަހުގީގެއް ނުވަތަ އޮޑިޓެއް

 އެނގެން އޮްނނަކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ. ބެލެވޭކަން

 ނޫންކަމާއި، ަކނޑައެޅުމެއް ދުވަސް ދެއްކި ފައިސާ ފަާރތުން ދައްކާ ޓެކްސް ބޭނުމަކީ އޮޑިޓެއްގެ  )ނ( މީރާއިން ކުރާ  .17

 ދައްކައިފައިވޭތޯ  އަދަދު ފުރިހަމަ  ދައްކަންޖެހޭ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް ބޭނުމަކީއޮޑިޓެއްގެ 

 މީރާއިން  ކަމަށް ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އިތުރަށް ފަރާތުން ދައްކާ  އޮޑިޓަކަށްފަހު ޓެކްސް ކުރާ ބެލުން ކަމާއި، މިގޮތުން

 ދައްކައިފައިވާ އިތުރަށް ދުވަހު ދެއްކި ފައިސާ އެ ޓެކުހަކީެވސް ދެއްކިފައިވާ އިތުރަށް އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ކަމަށް ދައްކައިފައިވާ  ސްޓެކް  މަދުން ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް  ހެކިދެނީ މިކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމާއި، ކަމަށް ފައިސާއެއް

 ގުޅިގެން  ފައިސާއާ އެ( ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އިތުރަށް ،އެބަހީ) ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އޮޑިޓަކުން

 ދުވަހުން  ނިންމި އޮޑިޓް ،އެބަހީ ) ކަމާއި ނޫން ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަން އެ މީރާއަށް ހިނގާނީ ޖޫރިމަނާ

ފެށިގެންކަަމށްވާީތ  ދުވަހުން އަދާކުރަންޖެހުނު އިލްތިޒާމެއް އެ ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް އެެހނެއްކަމަކު( ކަމާއި ނޫން ންފެށިގެ

 ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

މާއްދާގައި މި އުސޫލު ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، އެ މާއްދާގައި  ވަނަ 26 ގ10ެގަވާއިދު  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ )ރ( ޓެކްސް .18

 އޮޑިޓްކުރެވުނު  ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް އަދި ،ަކނޑައަޅައިފިނަމަ އަދަދެއް މިރާއިން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  39 "ޤާނޫނުގެ

 ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ އެ އަދަދަކީ  މަދުވާ އެ ،އަދަދެއްނަމަ ކުޑަ އަދަދަށްވުރެ ކަނޑައެޅި މީރާއިން ފައިވަނީދައްކައި މުއްދަތަށް

 މަތިން ގޮތުގެ ަގވާއިދުގައިވާ ާޤނޫނާއި ފެށިގެން ދުވަހުން އެ  ބަލައި ކަމަށް އަދަދެއް އޮތް ނުދައްކައި  ފެށިގެން ސުންގަޑިން

 " މިފަދައިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ..އަރަމުންދާނެއެވެ އިންޓްރެސްޓް ޖޫރިމަނާއާއި

ގައިވެސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމާއި، އެއީ މަދުން ޓެކްސް އޮޑިޓް )ބ( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  .19

އިވަނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ޖޫރިމަނާ އަރުވާފަ

 ދައްކާ  މަދުން ޓެކްސް މާނަކުރަންޖެހޭނީވެސް މާއްދާ އެ އަދި ،މަފްހޫމަކީވެސް އްދާގެވަނަ މާ 39އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ޢަމަލެއް  އެ ފެށިގެން ދުވަހުން ހިނގި ފުރަތަމަ އެންމެ އެކަމެއް ހާލަތުގައިވެސް ދައްކާ އިތުރަށް އަދި ހާލަތުގައިވެސް

 ނގައިފައިވާ ގޮތުގައި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ހި

ދެނެގަުތން ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  އަންނަނިވި ތިން ކަންތައް އްސަލައިގައިމި މަ )ޅ(  .20

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފުރަތަމައީ، ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަން ފަށާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ މަހަކަށް ވެސް ގްރީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހީނ   .20.1

ްގރީން ޓެކްްސ (  R-181/2015ވަަނ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ގަވާއިދު ނަންބަރު 28ޖެހިގެން އަންނަ މަުހގެ 

މި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޓެކްްސ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާތީ 14ގެ  )ގަވާއިދު

ވަނަ ދުވަސް(  29ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  ،ދައްކައިފައިނުވާނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން )އެަބހީ

އެއް ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ދެމެދު ޚިލާފު އުފެދިފައާ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، މި ކަމުގައި މީރާ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު  10
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދެވަނައީ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ޓެކްސް   .20.2

ނުދައްކާ އޮްތ  ،ދައްކައިފައިނުވާނަމަ ]ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ ޭވތުވަމުންދާ ކޮންެމ ދުވަހަކަށް

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްަތ([ ދައްކަންޖެޭހނެ ކަމަށް ޓެްކސް ނެގުމާބެޭހ  0.05އަދަދުގެ %

ފައިސާ ނުދައްކާ ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ،އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާތީ

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން  0.05ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ މި ބަޔާންކުރެވުނު %

އި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޚިލާފު އުފެދިފަ މީރާއާ ދެމެދުހިސާބުކުރެވޭ އަދަދެއްކަމަށާއި، މިކަމުގައިވެސް 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،އެބަހީ ހަމައަށްތޯކަެމވެ.ޖޫރިމަނާ ހިސާބުުކރާނީ ކޮން ދުވަހަކާ  ،ތިންވަނައީ  .20.3

ނުވަތަ ފައިާސ  ،]ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަުހން ފެށިގެން ވޭތުވަުމންދާ ކޮންމެ ުދވަހެއް[ ނިމުުނ ކަމަށް ަބލާނީ

މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެންކަމަށް  ،ދެއްކި ކަމަށް ބަލާނީ ކޮްނ ދުވަަހކުތޯކަމަށާއި

 އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.އިސްތި

)ސުމެއް  0.05)ކ( ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމާއި ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ %  .21

އެ ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާީނ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްމީރާއިން ގެ ރޭޓުން ކަމަށް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ( 

ނުވާކަމަށް  މީރާއިން އޮޑިޓް ނިންމާ ދުަވހާ ހަމައަށްކަން ދަލީލުޮކށްދޭ އެއްެވސް ޤާނޫނީ ނުުކތާއެއް މީރާއިްނ ބަޔާންކޮށްފައި

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެއް ނިމުމުން، ދެ ނަތީޖާއެއް ނިކުްނނަކަމަށް )އ(  .22

ފުރަތަމައީ، އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިްނ ދެކޭ ޓެކްސް   .22.1

ބަޔާނެއް މީރާއިން ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އޮޑިޓް ނިންމުމަށްފަހު ދޫުކރެވޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް 

ންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާން ހިމެނިފައި އޮންނަކަމަށާއި، އެސެސްމަ

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ މީރާއިން ތައްޔާރުކުރި 

ނީކަމާއި، އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ބަޔާނާ އެއްގޮތަށް އެ މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާހުކުރެވު

ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ބަޔާނެްއ ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ މީރާއިްނ ތައްޔާރުކުރި ބަޔާނަކީ އެ މުއްދަތުގެ ޓެކްްސ 

 ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރެވުނު މުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދު ރަނގަޅު ކަމަށް ދެވަނައީ، އޮޑިޓްކު  .22.2

ކަނޑައެޅުމެވެ. މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާނުގައިވާ އަދަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ  ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް

mailto:info@tat.gov.mv
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 އެ ދެ އަދަދުގެ ތަފާތަކީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހުނު ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދެއްކި އަދަދަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްނަމަ

އަިދ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި އެ އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި، 

ށްވުރެ މީރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެކްސް ބަޔާނުގައިވާ އަދަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދެއްކި އަދަދަ

ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެ ފަރަގަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ަފއިސާ ދެއްކި ދުވަހު އެ މުއްދަތަށް އިތުރަށް 

 ދެއްކިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓްކުރެވުނު ުމއްދަތަށް އަދާކުރަންޖެުހުނ މީރާއިން ކުާރ އޮޑިޓެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ޓެކްސް ، އެހެންކަުމން)ވ(  .23

އެ އިލްތިޒާމުތައް އަދާުކރަންޖެހުނު ސުންގަޑީގައި  )ޓެކްސް ބަޔާްނ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުން( އިލްތިޒާމުތައް

ގުޅޭ ގޮތުން ަބލާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޮގތަކަށްޯތ ދެނެގަތުން ަކން އެނގޭކަމަާށއި، މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކުާމ 

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 

ބެައރފުޓްގެ އޮޑިޓް މީރާއިން  މިގޮުތންކަމަށާއި،  ތޯނީ ހަމައަށްތޯ ުނވަތަ އިތުރަށްތޯ ނުވަތަ މަުދންދައްކައިފައިވަ

މީރާއަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ އޭގެ މާ ކުރީގެ މުއްދަތުތަކަކަްށ  ،ގައި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް 2019ޖަނަވަރީ  28ނިންމައިފައިވަނީ 

 .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެއި މުގަކަން، ކަވެސް އިތުރަށް ޓެކްސް ދެއްކިފައިވާ

ޓެކްސް ބަޔާން އިޞްލާހުކުރުމާއި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއާ މިއީ މުޅިން ތަފާތު ެދ ކަން ކަމުގައިވީހިނދު،  ނުކުތާއަކީ: ދެވަނަ  .24

އިްނ މަހުރޫމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޤާނޫނުން މީރާއަށް ދީފަިއނުވާ ާބރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ިއތުރަށް ަދއްކައިފައިވާ ޓެކުހުގެ މަންފާ 

 ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު މި .ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ

 :ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ

ނިންުމން ބަދަލުކުރަން ނުެފންނަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެްކޝަނާ ގުޅިގެން މީރާގެ )ހ(  .25

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ހަވާލާދީ ޮއބްެޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  40ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ރާތުން އޮޑިޓަކަށްފަހު މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 6

އެ މާއްދާ  ،އެހެންކަމުން ،އޮންނަކަމަށާއިބަޔާކޮށްފައި ލާހުވީކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި ޞްހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާން އި

އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކާ  ،މަދުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވުމާގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ،އެގޮތަށް އޮތުމުން

ިއ، ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓްކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާނެކަން ސާފުކޮްށ ފެންނަން އެބައޮތްކަމާ ،ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށްޚަލާސް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކުރެވޭ ކަމަށްކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މައިގަނޑު ދެކަމެއް ފާހަގަމި 

 ؛އެކަންތައްތަކަކީ

mailto:info@tat.gov.mv
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އެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ  ،ފަރާތުން ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނާއިޓެކްސް ދައްކާ  .25.1

 40ނޫނުގެ ޤާޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ،މަށް ވުން ކަމާއިކަކަމެއް  މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ،ފައިސާ ދެއްކުން

ފަރާތުން ެއ  ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ މީރާއިން ުކރާ އޮޑިޓަކާގުޅިގެން ޢަދަދެއް ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ

އެ މާއްދާގައި އެ  ،ކަަމށް ކަމާއި މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޓެްކސް ބަޔާން އިސްލާހުވީ ކަމަށް ބަލަންވާނެ

އަކީ މި މައްސަލަ ،ނެތް ކަމާއިފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާއާގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް 

ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކި ތާރީހުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ތާރީޚާމެދު  ޓެކްސް ދައްކާ

 ކަން.އެއް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

އެކްސެސް ޕޭމަންޓް ދެއްކި ތާރީޚަކީ  ،މީރާގެ އޮޑިޓަކުން އެކްސެސް ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓް ކޮށްދޭ ހާލަތުގައި .25.2

ސް ދެއްކި ތާރީޚުގެ ބަދަލުގައި( އޮޑިޓް ނިްނމުން ނިންމި ތާރީޚުކަމަށް ބަަލްނޖެހޭ އެއްވެސް )ހަގީގަތުގައި އެ ޓެކް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ ޤާނޫނުްނ  ،މާއިޤާނޫނީ ނައްސެއް ނެތްކަ

( rule of lawކުމް )ހުނޫނުެގ ޤާމިއީ  ،ކަަމއި ( ިލބިގެނexpress legal authorizationްސީދާ ބާރު )

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓް އޮްފ  Laws LJމިކަމުގެ މުހިންމުކަން  ، ކަމާއިގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް

އި އަންނަނިވި  އިގަމައްސަލަ R v Somerset CC, ex p Fewings (1995)11ގައި ބެލުނު  އެޕީލްސް

 ކަން.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

“... 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.”  

 ،ގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާއިރުނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިޤާ މަލުތައް ުހންނަންވާނީ ޢައިދާރާތަކުގެ )ށ(  .26

ނޫނުގެ މާއްދާތައް ެއކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކޮށްގެން ޤާނޫނުން މީރާއަށް ކަނޑައެޅިގެްނ ދީފައިނުވާ ބާރެއް ބޭނުންޮކށްެގން އަދި ޤާ

ކީ 'އަލްްޓރާ ވިރެސް' އަމަލުތަކެއް މަުލތަކަޢައެފަދަ  ކަަމށާއި،ނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންޤާމީރާގެ ބާރުތައް ފުޅާކުރުމަކީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  -ން ނިންމާފައިވާ މުޙައްމަދު ަފހުމީ ޚަސަން، ގ.ކޮއްކިރި/މާލެ ވސުޕްރީމް ކޯޓުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތުެގ އްޔާގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮޟިޤަމި އެގޮތުން  ކަމަާށއި،އިން ވެސް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮބައޮތ12ްއްޔާ ޟިޤަ )ދައުލަތް(

"ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަބްދައުލް މަޝްރޫޢިއްޔަތާއި  ންކޮށްަފއިވަނީބަޔާލާސާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ )ށ( ގައި ޚު

                                                           
11

 524R v Somerset CC, ex p Fewings [1995] 1 All ER 513,      
 ޟިއްޔާޤަ C/35-2012/SCދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  12
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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)ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ލީގަލްޓީ( މަބްދައުއް ދުސްތޫރިއްޔަތު )ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްޓީ( ކަނޑައެޅިފައި 

ދަުއލަތުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ުނވަތަ އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ  ،އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު

ދައުލަތުގައި  ،ނިންމުމެއްވިޔަސް އެއްވެސް އިސްތިޡްނާއެއްނެތި ޤާޫނނުއަސާސީގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާންވާނެކަމާއި

 ،ސް ބާރެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އެއްވެސް ޤަރާރެއްނުވަަތ ދައުލަތުގެ އެއްވެ ،ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް 

ނުވަތަ އެއްވެސް އިޖްރާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ އަދި  ،ނުވަތަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް

 ،ފަދައިން ކަމަށާއިޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތަޢާރުޝުވެއެޖެނަމަ އެ ތަޢާރުޝުވި މިންވަރު ބާޠިލުާވނެ..." މި

ން ނިންމާ އެންމެހާ ނިންުމންތައް ހުންަނންޖެހެނީ ާޤނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ހުދޫދުގެ ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކު ،އެހެންކަމުން

އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި  ،ތެރޭގައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި

މުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބާޠިުލ ނިންމުމެއްކަން ސުޕްރީމް އެ ޚިލާފުވި ނިން ،ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކާ ިޚލާފުވެގެންވާނަމަ

 ޟިއްޔާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ޤަކޯޓުގެ އިސްވެ ދިޔަ 

 ދެ  މި ނުވަތަ ނޫނަކުންޤާ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީން ހިންގުމުގައި އިޖުރާއާތެއް ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ނިންމުމެއް)ނ(  .27

 އިޖުރާއާތުތަކަށް އާއި ޝަކްލިއްޔާތު ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ތަބާވުން  ގަވާއިދަކުން ދޭ ބާރު އަސްލަކުން އަސްލުންކުރެ

އްހަކަން ކަނޑައެޅުމަށް ޞައެޅުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ކަނޑަ ނޫންކަން  ނުވަތަ ތަބާވެފައިވާކަން

، މ.ފީރޯޒްލޮޖް/މާލެ ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއިން ނިންމާފައިވާ ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުމުހިއްމު އަސާސެއް ކަމަށް ދިވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންވެސް މީރާއިން  13އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤަޟިއްޔާގައި .ވގ.ހާފްސީ/މާލެ އަޙްމަދުމަޚްލޫފް 

 "އަލްޓްރާ ވިރެސް"ލު އިޖުރާއަތަަކށް ވާީތ އެއީ ޠިތަކީ ބާޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު އިޖުރާއަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް

ނޫނުްނ ޤާ ،މަލުކުރާ ކުރުމުގައިޢައަދި މިފަދައިްނ ެޓކްސް އިދާރާތަކުން  ކަމަށާއި،ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބަަލންޖެހޭ 

ޔައުނީ އެފަރާތްތަކުްނ ިނންމާ އަލްޓްރާ ވިރެސް ިނންމުްނތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެޭހ  ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިންތަކުގެ ޭބރުން

އެ އަދަދުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ހާލަތުގައިވެސް އަނބުރާ ލިބޭނެ އަދަދުތަކެއް ކަމުގައި  ،އަދަދުތަކަކީ

 .މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެކަބޭރުގެ ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 Woolwich Equitable Buildingޅި ބެލުނުހެއިނގިރޭސިވިލާުތގެ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް އަށް ހުށަ)ރ( މިގޮތުން،  .28

14Society v Inland Revenue Commissioners (1993)  ެކުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ ޙުމައްސަލައިގ

ނޫީނ ޤާރާ ވިރެސް ނިންމުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދައްކާ އަދަދުތައް ހޯދުމަށް އޮތް ނިންމާ އަލްޓް

                                                           

 ޤަޟިއްޔާ  A/13-2009/SCނަންބަރު ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ  13 
 

14
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 "ބިލް އޮފް ރައިޓްސް"އަދި އެ ހުއްޖަތް އުފަންވަނީ މަބްދައުއް ދުސްތޫރިއްޔާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ،އިށާހުއްޖަތެއްކަމަ

ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ަދުށން މެނުވީ ޓެކްސް ހިސާބުކުރެިވގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޮްނނަ  ނޫނެއްޤާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 

އަދި މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް އިދާރާގެ އަލްޓްރާ ވިރެސް ނިންމުމާ ގުޅިގެން  ،އިކަމަށާލުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞޫއު

ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަދަދުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް 

 މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ރައްދުކުރެވިފައިވާކަ

ސާ ދެއްކިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޫޖރިމަނާ ހިސާބުކުރަންވާނީ އޮޑިްޓ ނިންމާ ތާރީހާ ހަމައަްށ މަދުން ފައި )ބ( .29

ކަމަށް އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި އިދާރީ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، އޮޑިޓް ިނންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖޫރިމަާނ 

( މީރާއަށް ލިބިފައި ނުާވކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ express legal authorizationހިސާބުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް )

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އަމަލުކުރަންޖެހެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ )ޅ(  .30

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން އެ މާއްދާގެ ދަށުން  ،ން ަކމަށާއިވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި  74ޤާނޫނުގެ 

އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ކަމަށް އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ިމ 

މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓަށްފަހު އޮޑިޓް ނިންމި ދުވަހު މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޕޭމަންޓް  ،ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު

އެޖަސްޓްމަންޓަކީވެސް މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިގެން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ އެޖަސްޓްމަންޓެއް 

އިޚްތިޔާރުކުރި ދުވަހަކީ ވަކި ޤާނޫނީ އަސާސަކަށް ބިނާކޮށް  ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓްމަންޓް ހެދުމަށް މީރާއިން ،ކަމަށްނުވާތީ

 އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ދުވަހެއް ނޫން ކަން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 ޓެކްސް ޅާހަފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމަކީ ވަކި ދެ އިލްތިޒާމެއްކަމަށާއި، ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުށަ )ކ( .31

ކަމަށާއި،  ބަޔާނުގައި އޮންނަ ޓެކުހުގެ އަަދދު ނޫން އަދަދެއް ދެއްކުަމށްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިޚުިތޔާރުކުރެވިދާނެ

އޮޑިޓްކުރެުވނު މުއްދަތަށް މީރާއިން ހިސާުބކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރިން  ،މިގޮތުން ބަލާއިރު

ކެނޑުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަްނަނ އިމުއްދަތަަކށްވެސް އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދު އަޅަ އެނގުނުނަމަ ކޮންމެ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ،މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީސްކަމަށާއި، މިކަން ބަޔާންކޮށް

ވެސް ފަރާަތކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއް 69

ދައްކައިފައިވާ ހާލަތުގައި އެ އިުތރުވާ އަދަދަކީ ކުރިއަށް ހުރި ުމއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާުތން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން 

ޅަންވާީނ ހަރުމަށް އެދި މީރާއަށް ފޯމެއް ހުށަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން އަޅައިކެނޑޭނެ އަދަދެއް ކަމަށާއި، އަދި ރީފަންޑްކު

މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން )ނުވަތަ ިތންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން 
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ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  69އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭ ހާލަތުގައި( ކަމަށް ވެސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަާވލާދީފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ިރއާޔަތްނުކުރެވޭނީ މީރާއިން މި  )އ( .32

އުޞޫލާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާތީ ކަމުގަިއ އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނުން ީސދާ ބާރު ލިބިެގން އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ 

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކަްށ ރިއާޔަތްކުރާއިރު މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުްނ  ،މީރާއިން ބުނާއިރު

މީރާއިން އަމަލުކުރި ގޮތަށް އަމަލުކުރުން )ފައިސާ  ،ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނޫންަކމަށާއި، އަދި މިހާތަނަށްވެސް

ޤާނޫނުން ސީދާ ބާރު ިލބިދޭ ާމއްދާއެއް ދެއްކިފައި ނުވާ  ،ފައިވާއިރު ވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރުން( އެ ފަރާތަށް ހުއްދަވާދައްކައި

ޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ މި ޤަވާާލދީފަިއވާ ހައިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

 ވޭނެ އުޞޫލުތަކެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެެއވެ.މައްސަލައިގައި ވެސް ތަޠްބީޤްކުރެ

 

  

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  18   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

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

ންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް އުލިޔެކި

 -އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓެކްސް ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ޓެކްސް "ވަނަ މާއްދާގައި  26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:  .33

 އެފަރާތުގެ  ކުރުމަކީ ކަންކަން ނިވިއަންނަ ދެއްކުމުގައި ޓެްކސް ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ޓެކްސް އެ  ފަރާތަކުން ކޮންމެ ދައްކަންޖެހޭ

ދަދު ފުރިހަމައަށް އައެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުމިފަދައިން ." ޒިންމާއެކެވެ

އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އިމަށާ" ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮންނަކަ؛ހިސާބުކުރުން

 ގައިއެ މާއްދާގެ )ރ(  ،" ހިމެނޭކަން އެނގެން އޮްނނައިރު؛އެ ޢަދަދެއް އުނިކުރުން ،ދަދެއް އުނިކުރަންޖެހޭނަމަޢައެއްވެސް 

 ފަރާުތގެ ޤާނޫނީ ިޒންމާތަކުެގ "ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދެއްުކން" އަކީ ޓެކްސް ދައްކާ

 .މީރާއިން ބުެނފައިވެއެވެ އެންގެން އޮންނަކަމަށް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް

 ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް" ،ބެލުމުން އަށް( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 14 ގެ 15ގަވާއިދު ޓެކްސް ގްރީންނުކުތާއަކީ: ދެވަނަ  .34

 ،ޓެކްސް ގްރީން ަދއްކަންޖެހޭ މަހަަކށް ކޮންމެ ގެސްްޓހައުސްތަކުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް

 ގްރީން ،އިށާކަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް.." ދައްކަންޖެހޭނެ މީރާއަށް ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ 28 މަހުގެ އަންނަ ޖެހިގެން

 ،ނުކޮށްފިނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ތަނަކުން ކުރަންޖެހޭ ަރޖިސްޓްރީ ޓެކުހަށް ގްރީން" މާއްދާގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ ޓެކްސް

 ނުވަތަ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ަލހުން ނުވަތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބަޔާން ތަނަުކން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން ޓެކްސް ގްރީން ނުވަތަ

 ޓެކްސް  އާ ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ދައްކައިފިނަމަ ލަހުން ނުވަތަ ތާރީޚަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގްރީން

 މަށް މީރާއިންބަޔާންކޮށްފައިވާކަމިފަދައިން .." ވާނެ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގަވާއިދު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ ެޓކްސް" ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 66 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ސްޓެކް  ނުކުތާއަކީ:ތިންވަނަ  .35

." ކުށެކެވެ ކުރަނީ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ ދުވަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އޭނާ ،ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

 ކުށް  އެ  ،އަދަބަކީ ކުށެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި " ގައި ( ށ) މާއްދާގެ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިފަދައިން
                                                           

 )ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު( R/2015-181 ނަންބަރު ގަވާއިދު 15
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  19   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ދަދުގެއަ އޮތް ނުދައްކާ ،ދުވަހަަކށް ކޮންމެ ވޭތުވަމުންދާ ފެށިެގން ދުވަހުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ކުރި

 މިފަދައިން." ނާކުރުމެވެޖޫިރމަ އެފަރާތެއް އިން( އިންސައްތަ ފަހެއް ސުމެއް ޕޮއިންޓް  ސުމެއް) 0.05%

 ކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ދުތައްޞަމަޤް މައިގަނޑު މީރާގެ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ  އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ކްސް ޓެ ނުކުތާއަކީ:  ހަތަރުވަނަ .36

 ދައްކަންޖެހޭވަރު  ޓެކްސް ފަރާތްތަކަކުން  ހުރިހާ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް" ގައި( ނ) މާއްދާގެ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 ފައިސާ އެހެނިހެން ނުވަތަ ފީ ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މަާށއިބެލު ގޮތުގެމަތިންތޯ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ހިސާބުކުރަނީ

 އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަމުގައި  ދެއްޞަމަޤް  ޤާނޫނީ މީރާގެ އަކީ." ބެލުން ދައްކާތޯ ހަމައަށް ދުވަހަށް  ދައްކަންޖެހޭ

 ނުވަތަ  ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ޔުންތައްލިޔެކި ހިސާބުތަކާއި ފަރާުތގެ ދައްކާ ޓެކްސް މީރާއިން ،ހާސިލްވާނެފަދަިއން ދުޞަމަޤް

 މުއްދަތުގައި  އެ ފަރާތުން އެ  ،ބިނާކޮށް މައްޗަށް ނުކުތާތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު އެކަމުގައި ،ހިންގުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤެއް

( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 39 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް މީރާއަށް ދަދުއަ ޓެކުހުގެ ދައްކަންޖެހޭ

( ހ) ނަތީޖާއަކީ  ކަނޑައެޅުމުގެ ދަދުއަ ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން މާއްދާގައި ވަނަ 40 ޤާނޫނުގެ އެ  ،އިށާބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ ގައި

 އެ ބަޔާން އެ ،ހުށަހަާޅފައިވާނަމަ ބަޔާން ޓެކްސް ގުޭޅގޮތުން މުއްދަތާ ނެގޭ ޓެކްސް ނިސްބަްތވާ ކަނޑައެޅުން އެގައި 

 ނެގޭ ޓެކްސް ނިސްބަތްވާ ކަނޑައެޅުން އެ( ށ) ،އިށާބެުލންަކމަ ކަމުގައި ދިޔައީ ވެގެންހު އިޞްލާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ

 ދައްކާ  ޓެކްސް މުއްދަތުގައި އެ ،ދަދަކީއަ ކަނޑައަޅާ މީރާިއން ،ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބަާޔން ޓެކްސް ގުޅޭގޮތުން މުއްދަތާ

މީރާއިން  ންނަކަމަށްއޮ އެނެގން ބެލުމުން ނައްސަށް މާއްދާގެ އެ ބެލުންކަން ކަމުގައި ދަދުއަ ޓެކްސްގެ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ދައްކަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ޓެކްސް ،ނަޒަރުކުރާއިރު މާއްދާތަކަށް  ޤާނޫނީ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެނުކުތާއަކީ:  ފަސްވަނަ .37

 ފަރާތުގެ  ދައްކާ ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ނިޔަލަށް ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިސާބުޮކށް ފުރިހަމައަށް ޓެކްސް

 ޤާނޫނާ ދައްކައިފައިނުވާނަމަ އަދަދު ޓެކްސްގެ އްކަންޖެހޭދަ ނިޔަލަށް ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ،އިށާޒިންމާއެއްކަމަ

 ރިޢާޔަތްކޮށް އޮތުމަށް އޮންނަ އެނގެން ނައްޞުން މާއްދާތަކުގެ އެ އަރަމުންދާނެކަން ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 ކޮށްފައިވެއެވެ.ފާހަގަ މީރާއިން  ކަންތައްތައް އަންނަނިވި

 މުއްދަތާއި ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ މީރާއިން މައްސަލައިގައި މި އުފެދިފައިވާ މާތުޞޫޚު .37.1

 ކަނޑައެޅި  އޮޑިޓުން މީރާގެ  އަދަދުތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންކޮށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެފަރާތުން ގުޅިގެން

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަްށ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަންތައްތައް އަންނަނިވި އަޅާކިޔުމުން އަދަދުތަކާ
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 ފަރަޤު 
 )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(

އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި  މީރާގެ
 އަދަދު )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(

ބަޔާންކޮށް ޓެކްސް  ދައްކަންޖެހޭކަމަށް
ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އަދަދު )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު(
 ނެގޭ މުއްދަތު  ޓެކްސް

 2015 ނޮވެްނބަރު 13,500 15,830 2,330
 2015 ޑިސެްނބަރު 16,356 14,074 (2,282)
 2016ޖަނަަވރީ  16,128 19,584 3,456

 2016 ފެބުުރވަރީ 15,210 14,034 (1,176)
 2016މާރިޗު  16,110 16,284 174

 2016އެޕްރީލް  14,352 15,744 1,392
 2016މޭ  12,924 10,266 (2,658)

 2016ޖޫން  - - -
 2016ޖުލައި  12,078 13,782 1,704

 2016އޮަގސްޓު  17,274 14,550 (2,724)
 2016 ސެޕްޓެންަބރު 7,248 6,408 (840)
 2016 އޮކްޓޫބަރު 13,062 13,314 252
 2016ނޮވެްނބަރު  11,202 12,090 888

 2016 ޑިސެްނބަރު 13,128 15,612 2,484
 2017ޖަނަަވރީ  14,742 14,442 (300)
 2017 ފެބުުރވަރީ 13,512 15,288 1,776
 2017މާރިޗު  15,576 16,020 444

 2017އެޕްރީލް  14,958 14,340 (618)
 2017މޭ  11,760 10,908 (852)
 2017ޖޫން  5,478 5,400 (78)

 2017ޖުލައި  15,054 18,090 3,036
 2017އޮަގސްޓު  15,006 13,230 (1,776)

 2017 ސެޕްޓެންަބރު 6,888 7,614 726
 2017 އޮކްޓޫބަރު 15,186 16,278 1,092

 2017 ނޮވެްނބަރު 13,230 12,114 (1,116)
 2017 ޑިސެްނބަރު 12,564 10,332 (2,232)
 ޖުމުލަ  332,526 335,628 3,102

 އިތުރަށް ގުިޅގެން މުއްދަތުތަކާ ބައެއް ނެގޭ ޓެކްސް  ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ބަލާއިރު ވަލަށްމަތީގައިވާ ތާ .37.2

 އަދަދު  ދަްއކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޓެކުހުގެ ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ  ބައެއް ނެގޭ ޓެކްސް ،ދައްކައިފައިވީނަމަވެސް ޓެކްސް

 އިތުރަށް އަދަދު ޓެކްސްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުާނފުކުރާ ،އޮންނާތީ ެއނގެން ހިސާބުކޮށްފައިވާކަން މަދުން

 ދައްކައިފައިވާ ހިސާބުކޮށް  މަދުން އެފަރާތުން އަދަދުތައް ދައްކައިފައިވާ އިތުރަށް މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ

)ތިންހާްސ  3،102.00 އިތުރަށް ގޮތުގައި ޓެކުހުގެ އެފަރާތުން ދިނުމަށްފަހުއިކަނޑައިއަޅަ މުއްދަތުތަކާއި
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އެނގެން އޮްތ  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  މީރާއިން ދައްކަންޖެހޭކަަމށް  ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރު(ޑްޔުނައިޓެ އެއްސަތޭކަ ދޭއް

 ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމަށް މީރާއިން

ސެލްފް އެސެސްމަންޓް ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކޮންމެ މުއްދަތަކާ ގުޅިގެން އެ ނުކުތާއަކީ:  ހަވަނަ  .38

އަދަދު ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް  އަދަދު ފުިރހަމައަށް ހިސާބުކޮށް ޓެކްސް ިއދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެ ޓެކުހުގެމުއްދަތުގެ 

މިފަދައިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން  ،ވާއިރުދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި

ްގރީން ޓެކްސް ގަވާއިދުގެ  ،އިށާވަަނ މާއްާދއިން އެނގެން އޮްނނަކަމަ 26ލާޒިމުވާކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ  28ނަ މަހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކޮންމެ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް ޖެހިގެން އަން 14

ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުމާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގޭ 

ން ބައެއް މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު ހަމައަށް އެ މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކައިފައިނުވާކަން އެނގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ގްީރން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ނުަވަތ  19ގްރީން ޓެކްސް ގަާވއިދުގެ  ،އޮންނައިރު

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ދައްކަން  66ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،ލަހުން ދައްކައިފިނަމަ

 ފަހެއް ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް) %0.05ޑިން ފެށިގެން ވޭތުވެފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަ

 26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،އިށާގެ މަގުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮންނަ އޮތުމަ( އިންސައްތަ

ލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ އަދަދަކީ މީރާގެ ހާވަނަ މާއްދާގައި މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދު ކަނޑައަޅާ 

އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން 

އޮންނަކަމަްށ މުންދާނެކަން އެނގެން ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމާއި އެދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ އަރަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 ފުރިހަމައަށް  އަދަދު ޓެްކސްގެ ފަރާތުން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ ނެގޭ ޓެކްސްނުކުތާއަކީ:  ހަތްވަނަ .39

 އަދަދު  ޓެކްސްގެ މުއްދަތުތަކާގުޅޭ ދައްކައިފައިވާ އިތުރަށް އެފަރާތުން މުއްދަތުތަކަށް  ދައްކައިފައިނުވާ

 އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޖޫރިމަނާ މީރާއިން ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ އެ ،ވީނަމަވެސްދީފައިއިކަނޑައިއަޅަ

 ދައްކައިފައިވަނީ ެއފަރާތުން މުއްދަތުތަކުގައި ނެގޭ ެޓކްސް އެ މަތިން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ މާއްދާއާ ވަނަ  26 ޤާނޫނުގެ

 ބެލުމުން  އަށް 1 ެއނެްކޝަރ ގެ 6 ސެކްޝަން ރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓް އަދަދެއްކަން ކުޑަ އަދަދަށްވުރެ ކަނޑައެޅި މީރާއިން

 އަދަދުތަކެއްކަމުގައި  އޮތް ނުދައްކައި ފެށިގެން ސުންގަޑިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދަދަކީ އެ ،އޮތުމުން އޮންނަ އެނގެން

 .ބުނެފައިވެއެވެ މީރާއިން ވާތީކަމަށް ކަމުގައި އަދަެދއް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  22   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސް ،ޙަވާލާދިނުމަށްފަހު މާއްދާއާ ވަނަ 26 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސްކުތާއަކީ: ނު އަށްވަނަ  .40

 ފައިސާ އެ ކީޓެކުހަ ދެއްކިފަިއވާ އިތުރަށް އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  މީރާއިން ދައްކައިފައިވާކަމަށް ފައިސާ އިތުރަށް

 ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށް  ލުންޞޫއު ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާއްދާގައި އެ ފައިސާއެއްކަން  ދެއްކިފައިވާ އިތުރަށް ދުވަހު ދެއްކި

 ކަނޑައަޅާ  އަދަދު އޮޑިޓްކޮށް މީރާއިން މަފްހޫމަކީ މާއްދާގެ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ކަނޑައެޅި  އޮޑިޓުން މީރާގެ އަދަދަކީ ދައްކައިފައިވާ ފަރާތުން ދައްކާ  ޓެކްސް ގެންގުޅި މުއްދަތާ ކުރެވުނު އޮޑިޓް ،ލަތުގައިހާ

 ޮއތް  ނުދައްކައި ފެށިގެން ސުންގަޑިން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ އެ އަދަދަކީ މަދުވާ އެ އަދަދެއްނަމަ ކުޑަ އަދަދަށްވުރެ

 .ބުނެފައިވެއެވެ މީާރއިން މަށްއޮންނަކަ އެނގެން ބެލުމުން ނައްސަށް ގެމާއްދާ އެ ދިޔުްނކަން ބެލެވިގެން އަދަދެއްކަމުގައި

 އޮޑިޓެއް މުއްދަތުގެ އެ އެފަރާތުގެ  މީރާއިން ،ހުަށހަޅާފައިވަނިކޮށް ބަޔާން ފަރާތުން ދައްކާ ޓެކްސްނުކުތާއަކީ:  ނުވަވަނަ .41

 ދިޔުންކަން  ވެގެންހުލާޞްއި  ބަޔާންތައް ހުށަހެޅި އެފަރާތުން އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ މީރާގެ ނަތީޖާއަކީ  އޮޑިޓުގެ އެ ކޮށްފިނަމަ

 މައްސަލައިގައި  އުފެދިފައިވާ މާތުޞޫޚު ،ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު ގައި( ހ) ވަނަ 40 ޤާޫނނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް

 މީރާގެ  ބަޔާންތައް ުހށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުން ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ  ވަކިވަކި ނެގޭ ޓެްކސް ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 އެ ނެގޭ ޓެކްސް ވެެގންދާނީ ނަތީޖާއަކަށް  އޭގެ ،އިށާބަލަންެޖޭހކަމަ ދިޔައީކަމުގައި ވެގެންހު ލާޞްއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ

 ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މުއްަދތުަތކުގައި އެ އެފަރާތުން ޮއޑިޓުކޮށް މީރާއިން އަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ އެފަރާުތން ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންތަކުގައި އެފަާރތުގެ އަދި މަށާއި،ބަލަންޖެހުންކަ އަދަދުކަމުގައި ކަނޑައެޅި

 މީރާއިން  ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އިތުރަށް ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ ހިސާބުކޮށްފައިވާ މަދުން އަދަދު ޓެކްސްގެ ތެރެއިން އަދަދުތަކުގެ

 ދައްކަންޖެހޭ ނިޔަލަށް ސުންގަޑީގެ ދައްކަންޖެހޭ ދުއަދަ އެ  އެފަރާތުން ގުޅިގެން މުއްދަތާ އެ  އަދަދަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އޭގެ  ދައްކައިފައިނުވުމަކީ ފުރިހަމައަށް ހިސާބުކޮށް މަދުން އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ އެ ،އިށާފައިސާއެއްކަމަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.މަށް ކަކަމެއް ހިސާބުކުރެވިގެންދާނެ އަދަދު ޖޫރިމަނާގެ މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤާޫނނާ ސަބަބުން

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް  ،އިއިސްތިއުނާފު ފޯމުގަނުކުތާއަކީ:  ދިހަވަނަ .42

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ،އިށާމުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަމަ، މިއީ ފައިސާ ދެއްކުމަކީބަޔާނާއި އެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީއާގުޅޭ 

ލަތުގަިއ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ހާދަދެއް ކަނޑައަޅާ އަަވނަ މާއްދާގައިަވނީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން  40ޤާނޫނުގެ 

އެ މާއްދާގައި ދެއްކި ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެޭހ  ،އިށާލާހުވީކަމަށް ެބލުންކަމަޞްހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާން އި 

ދައްކާ  ޓެކްސް ،އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އި އްކަންޖެހޭ ެޓކްސްގެ ފައިސާ ޤާނޫނާމުއްދަތަށް ދަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަާޔނެއްގެ ބޭނުމަކީ އެފަރާްތތަކުްނ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމަކީ ޓެކްސް  40އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،އިމަށާބަޔާނެއްގައި ހިމެނުންކަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ގަވާއިދާ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  23   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ގުޅިގެން އެ  ލަްތތަކާގުޅޭ މުއްދަތުތަކާހާލަތާއި ބަޔާން ހުަށހަޅާފައިނުވާ ހާދައްކާ ފަރާތުން ބަޔާން ހުށަަހޅާފައިވާ 

މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެްނ  ލަތެްއގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެހާމުއްދަތުތަކުގެ އޮޑިޓެއްކޮށް މީާރއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާ 

ގުޅިގެްނ  އެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ،ވެހުލާޞްދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިާވ އަދަދު މީރާގެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އި

ކަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެފަރާތުން ދައްަކންޖެހޭ އަދަދަކީ މީރާއިން ަކނޑައެޅި އަދަދު ކަމުގައި ޓެކްސް ދައް

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން  ،ބެލެވިގެންދިޔުންކަން އެނެގން އޮންނައިރު

ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޔާންތަކުގައި އެފަރާތުން ދައްކަްނޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޓެކްސް ނެގޭ ބައެއް މުއްދަތުތަުކގައި އެފަރާތުން 

މީރާގެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތުގެ ބަޔާންތައް  ،އަދަދަކީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްކަމުން

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިތަކުގެ ކުރިން އެެހންކަމުން އެ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުގެ ،އިށާވެގެންދާނެކަމަހުލާޞްއި

މުއްދަތުަތކާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅި  އެފަރާތުން އެ މުއްދަތަކަްށ ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދަކީ ީމރާއިން އޮޑިޓުގައި އެ

 .މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ މަށް އަދަދުކަން އެނގެން އޮންނަކަ

 ބައެއް ނެގޭ ޓެކްސް ،މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މީރާއިން އޮޑިޓް ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާނުކުތާއަކީ:  އެގާރަވަނަ .43

 ޓެކްސް މަދުން އެފަރާތުން ފައިސާ ޓެކްސްގެ އެ ،ދައްކައިފައިވާތީ ފައިސާ އިތުރަށް އެފަރާތުން  ގުޅިގެން މުއްދަތުތަކާ

 އެހެން ފައިސާ  ޓެކްސްގެ މުއްދަތެއްގެ އެއް  ނެގޭ ޓެކްސް، އިށާކަމަ ދީފައިވާއިކަނޑައިއަޅަ މުއްދަތުތަކަށް ހިސާބުކޮށްފައިވާ

 ތާރީޚު ދައްކައިފައިވާ ައދަދު ޓެކްސްގެ މުއްދަތުގެ އެ ލަތްތަކުަގއިހާ ދޭއިކަނޑައިއަޅަ ފައިސާއިން ޓެކްސްގެ މުއްދަތެއްގެ

 ކަން ( ތާރީޚު ކުރި  އޮޑިޓް މީރާއިން މައްސަލައިގައި  މި) ދުވަސް  ދިންއިކަނޑައިއަޅަ އަދަދު އެ  މީރާއިން ބެލެވޭނީ ކަމުގައި

 އެ  ހިސާބުކޮށް ހަމައަށް ފައިސާ  ޓެކްސްގެ މުއްދަތެއްގެ އެ މުއްދަތެއްގައި ކޮންމެ ނެގޭ ޓެްކސް ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެގޮތުން

 ޓެކްސް  ޒިންމާއެއްކަން ފަރާތެއްގެ ދައްކާ  ޓެކްސް ކޮންމެ ދެއްކުމަކީ އިދާރާއަށް ޓެކްސް ނިޔަލަށް  ސުންގަޑީގެ މުއްދަތުގެ

 ނެގޭ  ޓެކްސް ތެރޭގައި ނިޒާމުގެ  ޓެކްސް ،އޮންނައިރު ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 26 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ބެހޭނެގުމާ

 ވަކިން މުއްދަތެއްގައި ކޮންމެ  ބަޔާނެއް ވަކި ޓެކްސްގެ މުއްދަތުތަކާގުޅޭ ޓެކްސްނެގޭ އެ ،ކަނޑައަޅައި މުއްދަތުތަކެއް

 ޤާޫނނުގައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ނިޔަލަށް ސުންގަޑީގެ ފައިސާ  ކަންޖެހޭދައް މުްއދަތެއްގައި އެ ،އިށާހުށަހަޅަންވާނެކަމަ

 ބަޔާން ޓެކްސް ވަކިން މުއްދަތުތަކަށް ވަކިވަކި ޓެކްސްގެ ގޮަތކީ ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ނިޒާމު ޓެކްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

 .އިން ބުނެފައިވެއެވެރާމީމަށް ދެއްކުންކަ ފައިސާ ހުށަހަޅައި

 ނިންމާފައިވާ  އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ،ޚިލާފަށް ގޮތާ ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާނުކުތާއަކީ:  ބާރަވަނަ .44

 ސުންގަޑީގެ  މުއްދަތުގެ ނެގޭ ޓެކްސް އެ  އަދަދަކީ ޖޫރިމަނާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެފަރާތުން ނިންމުމުގައި

 ަވނަ  66 ޤާނޫނުގެ އިާދރީ ނެގުާމބެހޭ ޓެކްސް ދައްކައިފައިނުވާތީ ފައިސާ ޓެކްސްގެ ދައްކަންޖެހޭ  އެފަރާތުން  ނިޔަލަށް
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  24   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 އަދި  ،އޮންނައިރު އެނގެން ފައިސާކަން ޖޫރިމަނާގެ ދައްކަންެޖހޭ އެފަރާތުން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާ( ށ) މާއްދާގެ

 ފައިސާއިން  ދެއްކި އިތުރަށް ފަރާތުންއެ މުއްދަތުތަކަށް އިވާ ދައްކައިފަ ހިސާބުކޮށް ފައިސާ ޓެކްސްގެ މަދުން އެފަރާތުން

 ޚަލާސްކުރެވުނު  ދައްކާ  ފައިސާ މުއްދަތުގެ އެ  ނެގޭ ޓެކްސް ،އޮންނައިރު އެނގެން ދީފައިވާކަންއިކަނޑައިއަޅަ މީރާއިން

 ،ބަލަންޖެހޭތީ ތާރީޚުކަމުގައި ދިންއިކަނޑައިއަޅަ އަދަދުން ޓެކްސްގެ  މުއްދަތުގެ އެ އަދަދު އެ  އޮޑިޓްކޮށް މީރާއިން ތާރީޚަކީ

 ދެބަސްވެވެން  އަރާުމންދާނެކަމީ ޖޫރިމަނާ ގުޅިގެން މުއްދަތާ އެ ހަމައަށް ޚަލާސްކުރުމާ ދައްކާ އަދަދު އެ ޓެކްސްގެ

 ބުނެަފއިވެއެވެ. މީރާއިން މަށްނެތްކަމެއްކަ

 އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅެއް ފަރާތަކާެމދު އެއްވެސް ިއދާރާތަކުން ދައުަލތުގެ ،ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މީރާއިންނުކުތާއަކީ:  ތޭރަވަނަ .45

( rule of law) ޙުކުމްގެ ޤާޫނނުގެ އޮްނނަ ކަމަށް( express legal authorization) ލިބިެގން ބާރު ސީދާ ޤާނޫނުން

 ،އޮންނާތީ އެނގެން ނެތްކަން މައްސަލައިގައި މި ޖާގައެއް ގެބެލުމު ކަމުގައި ޚިލާފަށް އަސާސްއާ  މުހިއްމު އެންމެ ގެ

 ޚުޞޫމާތު  މިއްސަލައަކީ މިR v Somerset CC, ex p Fewings (1995 ) ހަވާލާދީފައިވާ އެފަރާތުން

 މައްސަލައިގައި  މި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ،ނޫންކަމަށާއި މައްސަލައެއް ޠަތްބީޤްކުރެވޭނެ މައްސަލައަށް އުފެދިފައިވާ

 ބާރެއް ލިބިގެންނުވާ މީރާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން މީރާގެ ނުކުތާތަކަށް ،ނުކުތާތަކާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ޤާނޫނުގެ  މީރާއިން ޚިލާފަށް ގޮތާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ އާއި އޮންނާތީ އެނގެން ބޭނުންކޮްށފައިނުވާކަން

 ހަވާލާދީފައިވާ އެފަރާތުން އޮންާނތީ އެނގެން ފުޅާކޮްށފައިނުވާކަން ބާރުތައް މީރާގެ މާނަޮކށްގެން ގޮތްގޮތަށް އެކި މާއްދާތައް

ން ނިންމާފައިވާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޚަސަން، ގ، ކޮއްކިރި/މާލެ ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ށާއިކަމަ ޠަތބީޤްނުކުރެވޭނެ މައްސަލައަށް  މި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ،އްޔާޟިގަ )ދައުލަތް(

 މީރާއިން  ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެފަރާތުން ގުޅިގެން މައްސަލައާ އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ޚިލާފަށް  ގޮތާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 އޮންނާތީ އެނގެން އަދަދެއްކަން ދައްކަންޖެހޭ އެފަރާތުން ތެރެއިން އިމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ އަދަދަކީ ޖޫރިމަނާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އެނެގން އިުޖރާޢަތެއްނޫންކަން ބާޠިލް އިޖުރާއަތަކީ ގެންގުޅެފައިވާ މީރާއިން ހިސާބުކުރުމުގައި އަދަދު ޖޫރިމަނާގެ އާއި

 Woolwich Equitable Buildingިގރޭސިވިލާތުގެނއި ޙަވާލާދީފައިވާ ެއފަރާތުން މައްސަލައަށް މި ،އޮންނާތީ

Society v Inland Revenue Commissioners (1993 )ިސަަބބެއް  ަޠތްބީޤްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ މ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. މީރާއިން މެދުވެރިވެފައިނުވާކަމަށް
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  25   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

  އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް 

ތަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ ނުވަ 

އި، ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާ 

 ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް  ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރ16ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ؛ ފުރަތަމަކަމަކީ  .1

ގެ ނިޔަލަށް އެ  2017 ޑިސެންބަރު 31އިން  2015ނޮވެންަބރު 1  ދައްކައިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަަލއި، ކަށަވަރުކުރުމަށް

-NOTA/1050562ގައި މީރާގެ ނަންބަުރ  2019ޖަނަވަރީ  28ކުންފުނީގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމަްށފަހު، 

GRT/SMC/2019/04 "ްއަދި ނަންބަރު  "އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް ނޯޓިސCBD-CN/GRT/2017/008 

 ފޮނުވައިފައިވެއެވެ. "ރިޕޯޓު އޮޑިޓް"ގްރީން ޓެކްސް 

ބައެއް މުއްދަތްތަކުގައި މަދުން ޓެކްސް ދައްކައި، އަނެއްބައި  މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ . ވުރެ އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެމުއްދަތްތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭވަރަށް

ން މަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގައި. ވެއެވެތަކަްށ އަޅައިކަނޑައިދީފައިތުމަުދން ދައްކައިފައިވާ މުއްދަ (excess tax)ޓެކްސް 

 ފައިވަީނ،ހިސާބުކޮށްއަރާ ޖޫރިމަނާ ީމރާއިން ދެއްކުމުން ދުވަހަށް ޓެކްސް ނުމުއްދަތުތަަކށް، ދައްކަންޖެޭހ ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް 

  .ށް ބަލައިގެންނެވެއޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚު ކަމަ ޚަކީދެއްކި ތާރީ ،ފައިވާ ޓެކްސްދައްކައިއިތުރަށް 

ހަމައަށް އަރާނެކަމަށް މީރާއިން ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚާއި  މިއީ އަޅައިކެނޑުނު ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ އާ .2

 ހުށަހެޅުމުން ބަާލފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.ނިންމުމެއް ޫނން ކަމަށް ދެކި  ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާޫނީނ ގޮތުން ރަނގަޅު

އްކުމަށް މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ މައިގަނޑު އެއްކަމަކީ، ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދެ .3

މޭނެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިލާޒިމުކޮށްފައިވާ ޓެކުހެއް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާ 

 ތާރީޚާމެދުއެވެ. 

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  16
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  26   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ރަށް ދައްކާ ޓެކްސް އަޅައިކަނޑައިދިނުން އިތު 

 މާއްދާގައިވަނީ؛ވަނަ  74ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ކީ؛ދެވަނަކަމަ  .4

އިތުރަށް ފައިސާ  )ހ( "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ." މިފަދައިްނެނވެ. ދެއްކޭ ހާލަތުގައި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެފަރާތުން މީރާައށް

  ؛އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ

ެދ ގޮތުންކުރެ  އަންަނނިވި ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ުހށަހެޅުމަށް ީމރާއަށް ލިބުމުން "މި 

 ގޮތަކަށް މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އެފަރާަތށް އަނބުރާ  ( އެ ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ، އެ އަދަދ1ު)

 ދިނުން؛

ޓެކްސްގެ ފައިސާއިން އެ  ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކުގައި އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ( ކުރިޔަށްހުރި 2)

 " މިފަދައިންެނވެ..އަދަދު އުނިކުރުން

 ވަނީ؛އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި .5

ޓެކްސް ދައްކާ އެއްވެސް  "މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޓެކްސްގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

މީރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ފަރާތުން މީރާއަށް  ފަރާތަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ  ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ދައްކަންޖެހޭ

 ފަދައިންނެވެ. މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." މި އިޚްތިޔާރު

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުްނ ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުންތައް ަތންީފޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓެކްސް  74ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤޫނނުގެ  .6

 17ވަނަ މާއްދާގައި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 69ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 މާއްދާގެ )ހ( ގައިަވނީ؛  އެގޮތުން އެ

  "އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ހާލަތުތަކުގައި:

 އެ އިތުރުވާ އަދަދަކީ ކުރިޔަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި އެ ފަރާތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ  (1)

 .ފައިސާއިން އަޅައިކެނޑޭނެ އަދަދެވެ

                                                           
ކުރުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާ އިސްލާޙު  2021ޑިސެންބަރު  27ވަނަ މާއްދާ  96ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  މިތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ، 17

 އޮތްގޮތަށެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އެ ފަރާތުން ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  ،( ގައި "... ރައްދު ނުވާނަމ1ަ)ހ( ގެ ) މި މާއްދާގެ (2)

ނުވަަތ  ،ނަމަވެސް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުން

އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ  ތިންވަނަ ފަރާތަުކން މީރާއަށް

 މިަފދައިންނެވެ. ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ."

 އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ؛ .7

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތުތަކުގައި، އިތުރަށް ދައްކައިަފއިވާ އަދަދު 2"މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައި ފުރިހަމަ (MIRA904)"ރީފަންޑް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު " އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭނަމަ

 މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. " މިފަދަިއންނެވެ.  ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި

 އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ؛ .8

 "މި މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ހުށަހެޅުމެއް މީރާއަށް ިލބިއްޖެނަމަ، އިތުރަްށ ދައްކައިފައިާވ ފައިސާއެއް

 ދެވޭނީ އަންނަނިވި ހާަލތުތަކުގައެވެ. އަޅައިކެނޑުމުގެ ހުއްދަ

  ( އެ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުން؛ އަދ1ި)

( އެ ފަރާތަުކން ދައްކައިފަިއވާ އަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަަދށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއްކަން ީމރާއިން ކުރާ 2)

 " މިފަދައިންނެވެ. .ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮތަކުން ޔަގީންކުރެވުން އޮޑިޓަކަށްފަހު

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 69ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ބަލާއިރު،  .9

ފަރާތުގެ އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ނަންބަރުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ޓެކުހެއް އެ 

( ވަނަ ނަންބަރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން 1ގެ )ހ( ގެ ) 69ކަނޑައިދެވޭނެކަން އެނގެއެވެ. އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ޅައިއަ

އްޞުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއެއްކަްނ އެ މާއްދާގެ ނަ

ވަަނ  3)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ( ގެ  2011/4އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަުމން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އަދި އެ މާއްދާ ތަންފީޛު ކުރުމުގައި  މި މާއްދާގެ ތަރަހަ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި ހަމައެއް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 
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( ވަނަ ަނންބަރަށް ބަލާިއރު، އެ މާއްދާއަކީ އެހެން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 69ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ  .10

ވަނަ  69ކަނޑައި ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއްދާއެކެވެ. އި ފަރާތަކުން އަޅަރެވެނިއު ކޯޑަކުން ނުވަތަ ތިންވަނަ

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތުން، އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަުކން ނުވަތަ ތިންަވނަ ފަރާތަކުން އަޅައިކެނޑުމަށް އެދޭނަމަ، 

ނެކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅަންެޖހޭ (MIRA904)"ރީފަންޑް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު "

 ދެވޭނެކަން އެނގެއެވެ. އި ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅައިކަނޑަ 69ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން، 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ފަރާތުްނ،  އިްސތިއުނާފުކުރާ ،ހުށަހެޅި ބަލަމުން މިދާ މައްސަލައިގައި ؛ތިންވަނަކަމަކީ .11

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހުަށެހޅުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާކަން މި ަމއްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމުްނ އެނގޭކަށް  74

ވާ ޙާލަތުގައި ( ވަނަ ނަންބަރުގައ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 69ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  74ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ދެނެގަތުްނ މުހިންމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅުމެއް މީރާއަށް ލިބުމުްނ، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުާރ ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މީރާައށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި 

ދިނުމަށް އިދާގެ ދަުށން ހުށަެހޅުމެއް ލިބި އެހެން ރެެވނިއު ކޯޑެއް ނުވަތަ ތިންަވނަ ފަރާަތކުން އަޅައިކަނޑަހަމަ އެ މާއް

އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް، ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންަކން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަޅައިަކނޑައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ  69އްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުގެ މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ަކންތަކުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްކަމެއް ފުރިހަމަވާކަމުގައިވާނަމައެވެ.

ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި  މިހާހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ މީރާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޓެކްސް ދައްކާ .12

 ދެވިދާނެތޯ އެވެ؟. އިއަޅައިކަނޑަ

ވަނަ މާއްދާގެ  69ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .13

( ވަނަ ނަންބަރާއި 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ތަރަހައަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުްނ މުހިންމެވެ. އެ މާއްދާގެ ތަރަހައަށް ބަލާއިރު، އެ 

 ކެއް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ނައްޞުަގއި ތަފާތު ޙާލަތްތ2ަ)

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް   1މިގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) .14

ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރުވާ އަދަދު އެފަރާތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ 

ފައިވާ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި އަޅައިކެނޑޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. މި ހާލަތުގައި އިތުރަށް ދައްކައި

 69ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެަކމަކަށް މި މާއްދާ

( ވަނަ 2ނަމަވެސް، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) އެފަދައިން ބަާޔންކޮށްފައި ނުވި ( ަވނަ ނަްނބަރުގައ1ި)ހ( ެގ )ވަނަ މާއްދާގެ 

 ތިންވަނަ ފަރާތަުކން މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ލަުތތަކެއް ބަޔާންކޮށް )އެހެން ރެވެނިއު ޯކޑަކުން ނުވަތަހާނަންބަރުގައި ވަކި 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  29   ހާ ސަފު 
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ޓެކްސް  ،)ނ( އަދި )ރ( އަށް ބެލުމުން ،)ށ(ލަތު( އެކަމާ ގުޅިގެން ތަރުތީބުވެފައިވާ ހާ ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދޭ 

މެނުވީ ކުރިއަށް  އެދި ހުަށހެޅުމެއް ހުށަަހޅައިގެންއިތުރަށް ދައްަކއިފައިވާ އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް  ދައްކާ ފަރާތުން

 އެދި  ދިނުމަށްއިައޅައިކަނޑަ ފަރާތަުކން ތިންަވނަ ނުވަތަ ކޯޑަކުން ރެވެނިއު އެހެންނުގެންދެވޭނެކަން ެއނގެއެވެ. ައދި 

 އިތުރު އަދަދަށްވުރެ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ ދައްކައިފައިވާ ފަރާތަކުން  އެ ،ހުށަހެޅުމުން ހުށަހެޅުމެއް ފަރާތަކުން އެއްވެސް

 .  އެނގެއެވެ އަޅައިކަނޑައިދެވިދާނެކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް ނުވަތަ އޮޑިޓަކުން ކުރާ މީރާއިން އަދަދެއްކަން

ވަކި ބަހެއް ނުވަތަ  .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި .. 10ގެ 18މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ހަތަރުވަނަކަމަކީ؛ .15

އެކުގައި ކިޔާލުމުން، އެ ބަހެއް ނުވަތަ ބާބު  މާއްދާގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ހިމެނިގެންވާ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ 

ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް ޙައްލު މު ނުވަތަ މަޤާނުވަތަ އޭގެ މަޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނަ  ގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގެ އަކުރުތައް އެކުގައި  69ޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ބަ

އެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަޅައިކެނޑުމުގައި ، ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މާނައަކ1ީމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ކިޔާލުމުން، އެ

 އަޅައިކެނޑޭނެ  ނުލައި އިޖުރާއަތަކާ އިތުރު އަދަދަކީ އެ ނަމަ ފައިސާއެއް ދައްކައިފައިވާ ކޯޑަކަށް އުރެވެނި އެ ހަމަ ފަރާތަކުން

 އޮޑިޓެއްގެ  ދާ ކުރަމުން މީރާއިން) މަތިން އިސްނެގުމުގެ އަމިއްލަ މީރާގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި އެހެންކަމުން. އަދަދެއްކަމެވެ

 ފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ގުޅިގެން ކޯޑަކާ ރެވެނިއު އެ ހަމަ( ވިޔަސް ގޮތަކުން އެހެން  ނުވަތަ ތެރެއިންވިޔަސް

 .  ނުދެކެމެވެ އަހުރެން އޮތްކަމަކަށް ހުރަހެއް ގަވާއިދުގައި އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް

 ޤާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަށް ޓެކްސް ނުދެއްކުމުގެ ނަތީޖާ 

ަވަނ މާއްދާގައި ދައްކަންވާ ދުވަަހްށ ޓެކްސް ނުދެއްކުމުގެ ކުށް  66ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ  ފަސްވަނަކަމަކީ؛ .16

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛ 

ދައްކަންޖެޭހ  ")ހ( ޓެކްސް ޤާނޫނެއްެގ ދަުށން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާުތން، އޭނާ ދައްކަންެޖހޭ ޓެކްސް

 އިފިނަމަ، އެ ުކރަނީ ކުށެކެވެ.ދުވަހަށް ނުދައްކަ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް  )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރި ފަރާތުން

)ސުމެއް  %0.05ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ  ދުވަހުން ފެށިގެން ވޭތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ދައްކަންޖެހޭ

 މިފަދައިންނެވެ." .އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުުރމެވެ ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން

 

                                                           
 )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ( 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  18
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  30   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ؛  26އަދި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .17

ފަރާތުްނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނަޑއަޅައިފިނަމަ، އަދި ޓެކްސް ދައްކާ  39"ޤާނޫނުގެ 

ދައްކައިފައިވަނީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެ މަދުވާ  އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް

 ފެށިގެން ުނދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި އެ ދުވަހުން  އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިންއަދަދަކީ 

 " މިފަދައިންނެވެ. .އިންްޓރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ ފެށިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާއާއި

ވަަނ މާއްދާއަކީ ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ހިނގާނެ  39މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .18

 ވެ. އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެކެ 

މީރާގެ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިއުތިރާޒުކޮށް ފައިވީ ނަމަވެސް، "

ނުަވތަ އެ ފަރާތަކުްނ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު އެ ފަރާތަކުން

އެ ފައިސާ ހަމައަށް ނުދެއްކުމުން  އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާާހ ހިނދަކު، ކުރަންެޖހޭ  ފުރިހަމަޤާނޫނީ ގޮތުން

 " މިފަދައިންނެވެ..ނުވަތަ އިންްޓރެސްޓް އަރަމުންދާނެއެވެ ނުވަތަ އެ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ

ކަނޑައެޅިގެން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ނުދެއްކުމުގެ މި ނުކުތާގައި ބަޔާންވެދިޔަ މާްއދާތަކަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުގައި  .19

ކަމާއި އަދި މި އިލްތިޒާމް ފުރިހަމަކުރުމާ ހަމައަށް އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން  ވާނެ ސަބަބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ

 އަރާ ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެކަން އެނގެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމުން ޓެކްސް ދައްކާ  ވަނަ 40ކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެ .20

 ވެގެން ދާކަން އެނގެއެވެ.ހު ލާޞްފަރާތުން ކުރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާންތައް އޮޑިޓުން ކަނޑައެޅި އަދަދާއި އެއްގޮތަށް އި

 ؛ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ 40ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، އެ ބަޔާން އެ  "އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ެޓކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން

 މިފަދައިންނެވެ.   ކަމުގައި ބެލުން؛" ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  31   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ  6ހަވާލާދީ މީރާއިން އޮބްޖެކްަޝްނ ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  މާއްދާގެ )ހ( އަށް  ވަނަ 40 ާޤނޫުނގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް .21

ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ އޮޑިޓަކަށް ފަހު މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  19ޕެރެގްރާފްގައި 

މަދުން ފައިސާ ދެއްކިފައިވުމާ ވީކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި އޮންނަ އޮތުމުން، ހުލާޞްހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާން އި

ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ، އެ ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިެގން ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް، ނުަވތަ ޕޭމަންޓް 

ގައި އެޖަސްޓް ކޮށްދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާނެކަން ފެންނަން އެބައޮތްކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާ ގޮތު

މީރާގެ މި ބަޔާން ކުރުމުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޓެކްސް 

 40ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  ، ބަޔާނާއި، އެ ޓެކްސް ލަިއބިލިޓީާއގުޅޭ ފައިސާ ދެއްކުން، މިއީ ތަާފތު ދެކަންކަމާއި

އެ ފަރާތުން  ،ވީ ކަމަށް ަބލަން ޖެހޭެނ ކަމަށް ކަމާއިހުލާޞް)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ބަޔާން އި ވަނަ މާއްދާގެ 

އަދި މި މައްސަލައަކީ ޓެކްސް ދައްކާ  20ދެއްކި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނެތްކަމަށެވެ.

މެދު ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  ޚާކަމުަގއި ބަލަންޖެޭހ ތާރީ ޚުސް ދެއްކި ތާރީފަރާތުން އިތުރަްށ ދައްކައިފައިާވ ޓެކް

ކަމަށާއި، މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކަށްފަހު، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ފައިސާ ދަްއކައިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން 

ސާ ދެއްކި ދުވަހު އިތުރަްށ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާއެއް ފައި ފައިސާއަކީކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެފަދައިން ިއތުރަށް ދައްކައިފައިވާ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މަދުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމަށް ހެކިދެނީ 

ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ(  ދައްކައިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ )އެބަީހ، އިތުރަށް ޓެކްސް ޓެކްސް

 މީރާއަށް އެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ނޫން ކަމާއި )އެބަހީ، އޮޑިޓް  އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ހިނގާނީ

ޖެހުނު ދުވަހުްނ އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރަން ނިންމި ދުވަހުން ެފށިގެން ނޫން ކަމާއި( އެހެނެއްކަމަކު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ

 ލު ސާފުކޮށްޞޫއު މި 21ވަނަ މާއްދާގައި  26އަިދ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ފެށިގެންކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

  22.ކަމަށެވެބަޔާންކޮށްދީފައިވާ

                                                           
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…. “  

 ވަނަ ނުކުތާ 9.4.2އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  20

އްކައިފައިވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތުން އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތަށް ދަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި 39]ޤާނޫނުގެ  21
ނުދައްކައި އޮތް އަދަދެއް ކަމަށް ބަލައި  ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ފައިސާ  މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެ މަދުވާ އަދަދަކީ އެ

 އަރަމުންދާނެއެވެ.[އިންޓްރެސްޓް  ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާއާއި  އެ
 ވަނަ ނުކުތާ 9.3.3އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  22

mailto:info@tat.gov.mv
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އިސްލާޙު ގެނެވުނު ބަޔާން އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން  ،ރިޢާަޔތްކުރާއިރު ނުކުާތތަކަށް މި ާފހަަގކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ .22

ތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ަކމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާ އަކީ އެ ފައިސާ ދެއްކި 

ޖޫރިމަނާ  ތު އޮތް ކަމުަގއިވީ ނަމަވެސް،ޞަން ފެށިގެން އިތުރަށް ދަްއކައިފައިވާ އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޚުތާރީ

ފުރިހަމަކުރި ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  އިލްތިޒާމުބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިސާ

ބަލަންޖެހޭނީ މީރާއަށް އެފައިސާ ދައްކައިފައިވާ ތާރީޚުކަން ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެޖަސްޓް ކޮށްދިްނ ތާީރޚުކަން )މި މައްސަލައިގައި 

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހުށަހެިޅ ގެން ޤާނޫނުގައި އަދި ގަވާއިދުގަިއވެސް ކަނޑައެޅި ތާރީޚު( ނަމަ އޮޑިޓް ނިންމި

ބަލަމުންމިދާ މައްސަލައަކީވެސް، ޖޫރިމަނާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވެފައި، ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާދިޔުން ނިމުމަކަށް 

 ކަނޑައެޅިގެން ޚުކަން ނުވަތަ އެނޫން ތާރީޚެއްކަން ޤާނޫނުގައިއަންނާނެ ތާރީޚަކީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓް ނިންމާ ތާރީ

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ޙާލަތުގަިއ މި ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަްށ ބެލުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. 

ން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައި 2021އޮގަސްޓު  31އެގޮތުން، 

އަކީ، މީރާއިން ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓާމެދު 23މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޤަޟިއްޔާ -ލިމިޓެޑް ވ

 އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ނިންމާަފއިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  -ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރުން 

ޓްލައިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ކޯސް ޤަޟިއްޔާގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮަތށް ބަލާއިރު، މި ހަވަނަކަމަކީ؛ .23

ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން  އިގައި،މީރާ މައްސަލަ -އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް ވ

ފައިސާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކާފައިވާހުވަނަ އަހަރު ޓެކު 2012

ްށ ހުށަހެޅުމަން އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ދަދުއަގެ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ަދއްކަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު 2014

ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެްލސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް މީރާއިން  އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.

 30ދެވޭނީ، މީރާއިން އެ ފަރާތް އޮޑިޓްކޮށް ނިންމި ތާރީޚްކަމަށްވާ އިފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެ އަދަދު އަޅައިކަނޑަ

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 2015ސެޕްޓެންބަރު 

 

                                                           
 (  2021އޮގަސްޓު  31) ޤަޟިއްޔާ A/276-2020/HCވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދ23ި
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 30އިން  2014އޮގަސްޓު  03އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދައްކަންެޖހޭ ސުންގަޑި ކަމަށްވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2014 .24

އާ ހަމަައށް ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްަމްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ަފއިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް  2015ސެޕްޓެންބަރު 

)ދެ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް  105.002,367,ބަލައި އެ ދުވަސްތަކަށް ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި 

އެ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނޫން ކަމަށް  ،ދިވެހި ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާތީ ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަހެއް

ބުނެ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަިއވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި 

އަދި މި  24 ގޮތުގެ މަތިންކަމަށެވެ.މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ،ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމާފައިވަނީ

 ނިންމުން ކޯސްޓްލައިންގެ ފަރާުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  74ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި ބަލާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .25

ވަނަ މާއްދާގެ  69ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާފަރާުތން ީމރާއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެްނ، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުގެ 

ފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނުުމގެ ކުރިން އެ މާއްދާގެ )ނ( އިދީގެ ދަުށން އަޅައިކަނޑަ )ނ(

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް ދެއްކިކަމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދަކީ، އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ 2) ގެ

 ޔަޤީންކުރުމަށް މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އިތުރު އަދަދެއްކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއްކަމާއި، މި  66ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  މީގެ އިތުރުން، ޖޫރިމަނާއަކީ، ެޓކްސް .26

ވަނަ ފިޤްރާގައި  7އަދަދު އަރާގޮތާއި ހިސާބުކުރެވޭގޮތް އެމާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގެ 

ނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ނިންމުމަށް ބިއުނަލްގެ ނިންުމމަކީ، ރަބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައި

ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެްތކަމަށް އެ މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެ ފަރާތުން  ،އިވާ އިސްތިއުނާފަކީވެސްބެއަރފުޓް ނޫމަޑި ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކޮށްފަ .27

އިވާ ޓެކްސް ަމދުން ދައްކާފައިވާ މުއްދަތުތަަކްށ އޮޑިޓްގައި އަޅައިކެނޑުމުގައި ބެއަރފުޓް އިން އެ ފައިސާ އިތުރަށް ދައްކާފަ

 ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ތާރީޚަކީ އޮޑިޓް ނިންިމ ތާރީޚް ކަމުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅައި އަދި އޮޑިޓް ނިންިމ ތާރީޚާ ހަމައަށް

އަރަމުންދާނެކަމަށް ިނންމާފައިުވމުން، އެއީ ާޤނޫނީގޮުތން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަަމށް ެދކި ބެއަރފުޓްގެ ފަާރތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.  

ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންްޓ އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، މީރާއިން ޖޫރިމަނާއާއި  .28

އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކޮށްފައިވަީނ ރަނގަޅަށްކަމަށް ނިންމަފައި ޮއތް އޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގައި ދަމަހައްޓައިފައިވާތީ، 
                                                           

 މައްސަލަ B/2017/001-CA-TATޓެކެސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  24
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ދީފައިވާ އަދަދުތަކާ ގުޅިގެން ފައިސާ އިޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކުރުމުގައި، އަޅައިކަނޑަ މި މައްސަލައިގައިވެސް،

މިދާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން  ހުށަހެޅި ބަލަމުން ،އެހެންކަމުންދެއްކި ތާރީޚުކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚެވެ. 

 ރަޙައިގެ ތެރެއިންކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުގެ ތަ

 ރައުޔު  އަޝްރަފްގެ  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 ށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.ޔަޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައު .29

 

 

 ރައުޔު  ތަފާތުވި 

 ރައުޔު  އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ  މެންބަރު 

ަށހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކުގަިއ ފަރާތުން އެ ހުގައި، ޓެކްސް ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަޚު .30

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދެބަސްވުމެއް އޮތްކަމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި 

 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. 

ބައެއް މުއްދަުތތަކުގަިއ ނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކުަގއި ޓެކްސް ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، އިސްތިއު .31

ދަދަށްވުރެ މަދުން އަދި އަނެއްބައި މުއްދަތުތަކުގައި ގިނައިން ދައްކާފައިވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 ހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އަޑުއެ

ދަދަށްވުރެ މަދުން ޓެކްްސ އަދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި، އެ މުއްދަތަށް ޓެކުހުެގ ގޮތުގައި  .32

ގައި  މާއްދާގެ )ށ( ަވނަ 66ދަދަށް ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ އަމަދުން ދެއްިކފައިވާ  ދައްކާފައިވާނަމަ،

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރި ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް "ބަޔާންކުރާ 

ސުމެއް  ޕޮއިންޓް)ސުމެއް  0.05ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ޭވތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް، ުނދައްކާ އޮތް ޢަދަދުގެ %

  ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަން އެނގެއެވެ. "އިންސައްތަ( އިންފަހެއް 

" އެއް، އެ ފައިސާ ދެއްކި Receivableދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އެއްެވސް ފަރާތަކުން ލިެބންޖެހި ުނިލބިވާ ފައިސާ " .33

އެއްގެ  ”Receivable“ދުވަސް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ލިބިފައިނުވާ 

ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިާދނެކަން ނުވަަތ ނޫންކަމާިއ މެުދގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ލިބެންެޖޭހ ފައިސާއެއް އެ ފައިސާ 
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ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި، އެ ފައިސާ ލިބުނު ދުވަހުގެ ނުވަތަ ލިބުނުކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ތާރީޚުގެ 

 ރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެަކން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދުއެވެ. ފަހުން ޖޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން  74ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .34

ފައިސާ ދެއްކިފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ހޯދުމަށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ރަށްދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށްވުރެ އިތު

އްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބެގެންވެއެވެ. ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތުން އެގޮތަށް އެދިފައިާވ ނަަމވެސް، އެފަރާތުން ޓެކްސް ޙަ

ުކރެވޭނަމަ، އިތުރަށް ދައްކާފައިާވ ފައިސާ ނުދީ އަނބުާރ ށް ަޤބޫލުއަދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ަހދާފައިވާކަމަށް މީރާ

 އިން މީރާއަށް ލިބިދީފަިއވެއެވެ.  މާއްދާގެ )ނ( ހިފެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ

ވަަނ  76ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ޓެްކސް ފައިސާއެއް، ދަރަންޏަކަށްވާނޭ ގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .35

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީރާއަށް 

އެ ފައިސާ ނުިލޭބހާ ހިނދަކު، އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެ ަފއިސާ ދެއްކުން ލާޒިމްވާ ވަގުުތން ފެށިގެްނ 

ދަރަންޏެކެވެ. އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ  ދައްކަންޖެހޭ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް 

 ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ" މިފަދައިންނެވެ.  

ރެވިދާނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހާލަތުގައި ކަންކަން ކު .36

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ެއ  25ގައި  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 69އުޞޫލުތައް ޓެކްސް ނެގުާމބެޭހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ( އެ އިތުރުވާ ޢަދަދަކީ ކުިރއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި އެފަާރތުން އެ ރެވެނިއު ކޯޑަކާ ގުޅިގެްނ 1")

 އަޅައި ކެނޑޭނެ ޢަދަދެވެ.

( ރައްދުނުވާނަމަ، ެއ ފަރާތުްނ ޓެކްސް އާބެހޭ ާޤނޫނެއްގެ ދަުށްނ ނުވަތަ އެެހން ގޮތަުކން 1( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )2)

ށް ދައްކަންޖެހޭ ނަމަވެސް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑަކުން، ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ މީރާއަ

 ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ."

 މިފަދައިންނެވެ. 

ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުން އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް  (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 69ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .37

ގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަަމށް ެއ މާއްދާގެ )ށ( (MIRA904) އެދޭ ފޯމް" "ރީފަންޑު ކުރުމަށް، އެދޭނަމަ

                                                           
ކުރުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާ އިސްލާޙު  2021ޑިސެންބަރު  27ވަނަ މާއްދާ  96ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ،މިތަނުގައި  25

 އޮތްގޮތަށެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  36   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ހާަލތެއް އެ  )ދޭއް( 2ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަަމ، އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭެނ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާލަތަކީ އެފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް  މާއްދާގެ )ނ(

މީރާއިން ނެތުން؛ އަދި ދެވަނަ ޙާލަތަކީ އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޢަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ، އިުތރު ޢަދަދެއްކަން 

 މެވެ. ޔަޤީންކުރެވުންވެސް ގޮތަކަށް ކުރާ އޮޑިޓަކަށްފަހު، ނުވަތަ އެނޫ 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި ހުރި ޓެކުހަށް ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ އިްނޓަރެސްޓް ފައިސާ ނަގާނެގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދީރ  .38

 39 ގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރަނީ ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު 26 ގަވާއިދުގެ

އޮޑިޓްކުރެވުުނ މުއްދަތަށް ދައްކާފައިަވނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޢަދަދެްއ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތުން 

އެ މަދުވާ ޢަދަދަކީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިން ފެށިގެން  މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއް ނަމަ،

ދުވަހުން ފެށިެގން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ އާއި  ދަދެއްކަމަށް ބަލައި އެނުދައްކައި އޮތް ޢަ

 އިންޓަރެސްޓް އަރަމުންދާނެ ކަމަެށވެ.

މީރާއިން މިގޮތަށް ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ނަތީޖާއަށް ވެގެންދަނީ އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ  .39

ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި ބެލުން ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  40ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަްށ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުްނ، އޭނާ ދައްކަ .40

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 66ނުދައްކައިފިނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެއްކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހ ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށް ކުރި ފަރާތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެ މާއްދާގެ )ހ(

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް  %0.05 ގެއަދަދުން ފެށިެގން ވޭތުމަުތންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުދައްކާ ޮއްތ ދުވަހު

 އެފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ.އިންސައްތަ( އިން 

ބާރުގެ ދަށުން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ  ކުރުމުގެޓްވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ އޮޑި 30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .41

އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީވެސް ޚުޞޫމާތު  ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި، އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވެއެވެ.

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި މިގޮތަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދާއި ގުޅިގެން ހުށަަހޅާފައިވާ ޙުޞޫމާތެއްކަން ހުށަަހޅާފައިވާ

 އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޔާއަތްކުރުމުން އެނގެއެވެ. 

"ރިޒޮލިއުޝަން އޮފް ދަ އޮޑިޓް ކޭސް" އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މުޅި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  7އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  .42

 ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް  އެއްސަތޭކަ ދޭއް)ތިންހާސް  3,102.00ވުރެ ގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްއަދަދު

 މަދުން ޓެކްސް ދައްކާފައިވެއެވެ.  ޑޮލަރު(

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ގެ ގޮތުގައެވެ. ޙުޞޫމާުތ  Prior Period Adjustmentއެކައުންޓިންގ އުޞޫލުތަކުގައި މިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  .43

ގެ އުޞޫލު ހިންގަން ބަލާއިރު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  Prior Period Adjustmentއުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް 

ާސ ތައް ކުރިއަށް ހިނގާ މުއްދަތާއި އެއްކޮްށ ޓެކުުހގެ ގޮތުގައި ނުދައްކާ ހުރި މުްއދަތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިއަދަދުދައްކާފައިވާ 

އަހުރެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. މިގޮތުްނ، ދައްކަން އެންގުމަކީ އެކައުންޓިންގ ހަމަތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި 

ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ، މީރާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރާމަހު  އޮކްޓޫބަރުމަހާއި  ސެޕްޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2016

ޕޯޓުގެ ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންަވރަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްކަން، މީރާގެ އޮޑިޓް ރި އަދަދު

 ހިސާބުތަކުން އެނގެެއވެ. cumulativeތަކުގެ އަދަދުގައިވާ  2އަދި އެނެކްސްޗަރ  1އެނެކްސްޗަރ 

ކަމާއެކު، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުންާވ ހަމަހަމަ ސަކީޓެކުހާގުޅޭ ނިޒާމު އެކުލަވާލެވިފަިއވާ އޮންނަ އެންމެ މައިަގނޑު އަސާ .44

އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އުޞޫލެއް ނޫންކަމާއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ކަންކަމާއި 

އި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށްވެްސ ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކުރެިވގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ

 ބަލަންޖެހެއެވެ. 

 ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ .45

ދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް އަގުޅިގެން ނަމަވެސް މީރާއިން  ކާޤަމީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކުން ނުވަތަ ތަހުޤީ

 40މާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުވެގެން ދިއުންކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޅުދާނީ، އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެވެގެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ކުރީ އަހަރެއްގައި ހުށަހަޅާ ބަޔާނަކުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ަމ، އެ ކަނޑައެޅުމެއްގެ ނިސްބަތްވާ އެންމެ ކުރީގެ ޓެކްސް މުއްދަތުްނ ފެށިގެން ފަަހތަށް ހުިރ ޢަދަދަކަށް ބަދަުލ އަންނަނަ

ިމކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކުރާއިރު،  ހުރިހާ ޓެކްސް ބަޔާނަކުން ައސަރެއް ކުރާނަމަ، އެކަމެއް ހިނގާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ.

އްކަންޖެހޭ އަދަދުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަުލތަކަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކާފައިވުމުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދަ

މަހުގެ ުކރިން ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އެަމހުގައި ދެއްކިފައިވާ ކަމަްށ  ބަރުންަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެ 2016ބަލަންޖެހޭނެކަމާިއ، 

 ބަލަންޖެހޭނެކަަމށް އަހުރެން ދެެކމެވެ. 

 26ްނ ނިންމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު .46

ންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކުން އަޅައިކަނޑައި ދެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ޓެކްސް ތިގައި އިމައްސަލަ

ށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދުށން މީރާއަ 69ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

( ގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 69 ގަވާއިދުގެ މީރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމުގައިވާތީއާއި، މި ހުއްދަ ދެވޭނީވެސް އިދާރީ 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ދަ މީރާއިން އަދަދު އަޅައިކަނޑައިދިނުމުގެ ހުއް ކުރުމަށްަފހު، އެ ދަށުން އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ެޓކުހުގެ އަދަދު ޔަޤީން

ދައްކާ ފަރާތުން ކުރިއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިންކަމަށްވާތީ އަޅައިކެނޑުމަކީ  ދޭންވާނީ، ޓެކްސް

އެކަމަށް އެދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ހުއްދަ ލިބުމެއް ނެތި ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމާއި، އަދި އެއީ 

ދެވޭނެ އަދަދެއް ޫނންކަމުން، ޤާޫނނުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  އިމުއްދަތަކަށް އަަޅއިކަނޑަފާއިތުވެފައިވާ 

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް އަރަމުން ދާނެކަން އެނގެން އޮތުމުން، 

އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޢަގުޅިގެން މީރާއިން ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓާމެދު  އާހަވާލާދެވިފައިވާ މައްސަލަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި އިސްތިއުާނފުކުރުމުންމައްސަލަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު އެގޮތުގެމަތިން ކަމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ -ޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންހައިކޯޓުގެ 

 ދަށު  މަށްދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ. ަމތީ މަރުހަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިްނމާފައިވާ ނިންމު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އިނ27ްއްޔާޤަޟި

ންނަހިނުދ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަްށ މަރުހަލާތަކުގައި ތަބާާވންޖެހޭނެ ގޮތަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބައްޓަްނވެފައި އޮ

ން މި މައްސަލައަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުްނ ތަބާވާންޖެހެއެވެ. ޙަވާލާދެވުުނ 

ކަންކަން ތަފާތުކަމަށް  ގައި އަންނަނިވިއިތަތުބީގުކުރަން ވިސްނާއިރު، އެ މައްސަލަ އާއި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަ

 ފެނެއެވެ. އެގޮތުން؛

I.  ެނިްނމާފައިވާ ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މީރާ   ހައިކޯޓުންދިވެހިރާއްޖޭގ

މެންބަރުންެގ އެ މައްސަލައިގެ ގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަިވ ފަހުންކަމަށް އިމައްސަލަ

ގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަީނ އިމައްސަލަ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މިރައުޔުން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް، 

 ކަން؛މުއްދަތުގައި

II. ަގައި ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތައް އަޅައިކަނޑައިދީފައިވަނީ އެކަމަށް އެދި އިޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލ

ގައި އިނަމަވެސް، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލަ ދައްކާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުންޓެކްސް 

އަޅައިކަނޑައިދިނުމަށް ނިންމާފަިއވަނީ މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމަށް މީރާއަށް 

  ށްވުން.ފާހަގަކުރެވިގެން ކަމަ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  39   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ބަދަލުކުރުމުން ޓެކުހުގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ފައިސާ ަދއްކާފައިވާކަމަށް ބަލާނަަމ،  ކުރީގެ މުއްދަތެއްގެ ހިސާބުތައް .47

އޭގެ ފަހަތުން ހުރި އަހަރުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނޭކަމަށް ބުްއދީގެ ހަމަތަކުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 adjustމުއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން  ކުރީ އަހަރެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ،އެހެންކަމުން

 އެ އަދަދަްށ ޖޫރިމަނާކުރުމަކީ އިންސާފުވެރިކަމަކަށް ވެގެން ދާނޭ ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. ކުރެވިފައިވުމުން،

ގުނުމާއި ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު އެހެންކަމުން، ޓެކުހުގެ ގޮތުގަިއ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އޮތް މުއްދަތު 

 ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-GR/2019/030މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

40 ގެ  40   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 އަޣުލަބިއްޔަތު ނިންމުން 

ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންެވދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަިތން ހުރުމާއެކު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްަގއި ބެއަރފުޓް ނޫމަިޑ 

ގެ ފަރާތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ( C-0794/2014ހޮޓެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރު: 

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު OA/2019/12-220  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިްވސް

 އަޣުލަބިއްޔަުތން  ެބންޗުގެ ބެލި މައްސަލަ މި ެނތްކަމަށް ސަބަބެއް ބަަދލުގެންނަންެޖހޭ ިނންމުމަށް އިން ނިންމައިފައިވާ ރިޕޯޓް"

 .ނިންމައިފީމެވެ

 މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ 

 

 

 

 

 

 

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 މެްނބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 

 އަޝްރަފް އަޙްމަދު 

 ބަރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ

 މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
 ރައީސްޓްރައިބިއުނަލްގެ 
 )ރިޔާސަތު(
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