c
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-B/2020/033

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | ޓިން1001888BPT001 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 23ޛުލަޤަޢިދާ 1443
 23ޖޫން 2022

ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 301 5555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ރައީސް ،އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ (ރިޔާސަތު)
ނައިބު ރައީސް ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ނަންބަރު)C-20/89 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

އެސް އެންޑް އޭ ލޯޔަރސް އެލް.އެލް.ޕީ (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުP- :
)0178/2002

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 3ޞަފަރު 1442
 20ސެޕްޓެންބަރު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 20ޞަފަރު 1442
 07އޮކްޓޫބަރު 2020

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބޭނުމަށް.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1001888/AUDN-BPT/IS/2020/06

ފޮނުވި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން):

 1ޖުލައި 2020

އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތު:

 1ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު 2014

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ބީ.ޕީ.ޓީ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެނގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

-

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

-

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

-

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

-

2

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

 7ޖުލައި 2020

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

-

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

-

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 23ޖުލައި 2020

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

220-OA/2020/041

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 20ސެޕްޓެންބަރު 2020

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

-

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

-

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މީރާގެ

ނިންމުމާމެދު

ހމަނުޖެހިގެން
ހިތް ަ

ޓެކްސް

ނ
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2020/041

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 23ޖުލައި 2020

 2އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ތާރިޚް 30 :ޖޫން 2020
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތް  1ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިސް ި
އ މީރާގެ ނަންބަރު 1001888/AUDN-BPT/IS/2020/06
 2014ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި 1 ،ޖުލައި  2020ގަ ި
"އޮޑިޓް ނޯޓިސް" ( 30ޖޫން  )2020އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ނ 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެ
މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ށ
ނޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ނ 4އާ ހިލާފަށް ދީފައިވާ ޯ
ޤާނޫނުގެ މަގުސަދާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ ު
 7ޖުލައި  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ތ މީރާއިން
ދ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަ ަ
ދގެ (ހ) ގެ ބުނާފަ ަ
ވނަ މާއް ާ
ނޓިސްއަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 42
ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯ
ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ފޮނުވި ނޯޓިސްއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ނޯޓިސްއާމެދު އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާގެ
ނަންބަރު " 220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން ނިންމައި 23 ،ޖުލައި  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/041ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  20ސެޕްޓެންބަރު
ނބަރު  TAT-CA-B/2020/033މައްސަލައެވެ.
 2020ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް

3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

4

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

ސަފުހާ  52ގެ 4
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 1 :ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2014ގެ ނިޔަލަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
ރ 1001888/AUDN-
ނބަ ު
ށ މީރާގެ ނަ ް
ނތޯ ބެލުމަ ް
ތ ް
ގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ޤނޫނާއި ަ
ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ާ
" BPT/IS/2020/06އޮޑިޓް ނޯޓިސް" ( 30ޖޫން  )2020އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  1ޖުލައި  2020ގައި
ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.
ނނުގެ
އސޫލުތަކާއި އަދި އެ ޤާ ޫ
ރ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
ޓސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
 .2ދެވަނަކަމަކީ :މީރާގެ އޮޑިޓް ނޯ ި
މަގުސަދާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ ޚީލަފަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  7ޖުލައި
ޝން" މެދުވެރިކޮށް މީރާގައި
ކ ަ
ނބަރު " MIRA903ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެ ް
ފރާތުން މީރާގެ ނަ ް
 2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ޓ
ނ (އޮޑި ް
އވާ އިއުތިރާޒުގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމު ް
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ ި
އ
ނޯޓިސް) އަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމެ ް
ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/041މެދުވެރިކޮށް  23ޖުލައި  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
ރ 220-OA/2020/041
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ،މީރާގެ ނަންބަ ު
ކއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަ ަ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
ރއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  20ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި ޓެ ް
ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖު ާ
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.
ބރު " 220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
ނ ަ
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،މީރާގެ ނަ ް
ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚީލާފުށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ
އކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް
ހ ޓެކްސް ދެ ް
ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެ ޭ
ކކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،މީރާއިން
ގއި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައް ު
ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތު ަ
ދންޖެހޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
އޮޑިޓެއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ޭ
ނޓިސް އަކީ ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ
ނމަށާއި ،އޮޑިޓް ޯ
 30ވަނަ މާއްދާގެ (-1ނ) ގެ ދަށުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދި ު
ދފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް
ފށް މީރާއިން ީ
ނގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (-1ނ) އާ ޚީލާ ަ
ޤނޫ ު
މާއްދާގެ (ށ) އާއި އިދާރީ ާ
ސަފުހާ  52ގެ 5
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގންދިއުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް
ރ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނު ެ
ނޓިސްގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކު ާ
ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި ،އެ ޯ
އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން  15ނޮވެންބަރު  2020ގައި ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ
ޚުލާޞާ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން  15ނޮވެންބަރު  2020ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ސައްހަ ނޫން އޮޑިޓް ނޯޓިސް އެއް
ށހަޅާފައިވަނީ މީރާއިން ފޮނުވާފަ ި
ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން ހު ަ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކަމާށައި ،މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނ
ނ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޓސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ނޯ ި
ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
ނ ރިވިއު ރިޕޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންކަމަށާއި ،އެ
ކށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަ ް
(ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު ޮ
ގ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު
ނފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ެ
މގައި ހިމެނިގެންނުވާ (އިސްތިއު ާ
އިސްތިއުނާފުގައި މީރާގެ ނިންމު ު
ނ
ކތާތަކާ ގުޅިގެ ް
ވތީ ،އެ ނު ު
ނކުތާތަކެއް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ާ
އ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް) ު
އުފައްދައި އިސްތިއުނާފު ފޯމުގަ ި
ގ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިހްތިސާސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ކތާއެވެ.
ކމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނު ު
ލބިގެންނުވާ ަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  28ޑިސެންބަރު  2020ގައި ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
 .6މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  28ޑިސެންބަރު  2020ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛
ޓސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މީރާގެ އޮޑިޓް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޯ ި
ފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށްވާތީ އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް އަކީ ސައްހަކަމާމެދު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
ލފަށް ދީ ަ
ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނާ ހި ާ
ކަމާއި ،މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ބަޔާން ( 15ނޮވެންބަރު  )2020ގައި "...މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން
ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގެ ޙަޤީޤީ މައުޟޫޢު ކަމުގައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ
ޞައްޙަކަމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ ".މިފަދައިން
ނ އަޑުއެހުމުގައިވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ސައްހަކަމާމެދު ގޮތެއް
ވ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި  28ޑިސެންބަރު  2020ގައި ބޭއް ު
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ނނުގެ 43
މބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
މން ޓެކްސް ނެގު ާ
ބނެ ،އެހެންކަ ު
ރއިން އިއުތިރާފުވެފައިވާ ކަމަށް ު
ކަނޑައަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް މީ ާ
ސ
ނ ހިލާފަށް އޮޑިޓް ނޯޓި ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ޙަވާލާދީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ (ޤާނޫ ާ
މ ކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ގޅު ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިން ި
ބތްވާ މީރާގެ ނިންމުން (އޮޑިޓް ނޯޓިސް) ރަނ ަ
ދިނުން) ނިސް ަ
މތިން މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ބނެ އެގޮތުގެ ަ
ބެލެވޭނެ ކަމަށް ު

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،އެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،އަދި ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ
އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،އެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
(މީރާ) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ށން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
 .7ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަ ު
އ
މނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުން ެ
މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަ ަ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާހިނދު ،އެ ޙައްޤު
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ.
މ ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ފކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން ި
އުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާ ު
އ
ތ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢީ އަޑުއެހުންތަ ް
 .8ދެވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކު ާ
ފެށުމުގެ ކުރީންނެވެ.
 .9ތިންވަނަ ކަމަކީ :ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާގެ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަމަކީ ،މީރާގެ
ފއިވާކަމަށް ބުނެއެވެ .އެހެނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނިންމުމުގައި ހިމެނިގެންނުވާ ނުކުތާތަކެއް އިސްތިއުނާފުކޮށް ަ
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
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ނ
ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުމަކަށް ނޫންކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ މީރާއި ް
އވެއެވެ.
މށް ބުނެފަ ި
ނިންމާ ނިންމުމަށްކަ ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް
އ
މލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނި ު
އވާ އިބްރާހީމް ޢަލީ ވޯ .
ލން ނިންމައިފަ ި
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ު
ކ
ކ ީ
ޓ 5މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަ ަ
އޮތޯރި ީ
ކޮބައިކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ
ކވެ "... .މިފަދައިންނެވެ.
ނިންމުމަކީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެ ެ
މ
 .11ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮން ެ
ވން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި
ނނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނި ަ
މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ...ޤާ ޫ
މ
ޢތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ެ
ނލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ...،އިންޞާފުން ޝާރީ ަ
ނުވަތަ ޓްރައިބިއު ަ
ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އަދި ހަމައެފަދައިން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "...
ވ
ނނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްނު ާ
އަދި މިއިން އެއްވެސް ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާ ޫ
ނ
ކރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއި ް
ކންނެވެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ު
ޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަ ު
ގޮތެއްގެމަތީން ،ރައްޔިތުންގެ މަ ި
ތމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް
ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ ،މިނިވަން ،ދީމިޤްރާޠީ މުޖް ަ
ކށެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޓދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަ ަ
ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެއްހެއް ި
ށން އުފައްދާ ،އެ މާއްދާގެ
ނގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަ ު
 .12ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ބއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ
ށން ޓްރައި ި
އވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަ ު
ހން އެ ް
ޤނޫނާއި އެ ެ
މބެހޭ އިދާރީ ާ
ގތަށް ޓެކްސް ނެގު ާ
(ށ) ގައިވާ ޮ
ނ
ވ ް
ކށް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މިނި ަ
ކމަށް ފެންނަ ގޮތަ ަ
މައްސަލަތައް ބަލައި ،ރަނގަޅު ަ
މުސްތަޤިއްލު ޓްރައިބިއުނަލެކެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ނ
ލށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރި ް
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަ ަ
 .13އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
އ 6ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން:
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެ ް
 .iމީރާގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާނެ؛ އަދި
ށ
ނ ނިންމި ނިންމުމަކަ ް
 .iiމީރާގެ ނިންމުން އެކުލެވިގެން ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ޑއަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރި އަދަދުގެ
ވާނަމަ ،އެ ނިންމުމުގައި ކަނ ަ
( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) މީރާއަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެ؛ އަދި
ހށަހަޅަންވާނެ.
 .iiiމީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ު
ވ
އ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައިެ ،
ށ ް
ނ މާއްދާގެ ދަ ު
ނނުގެ  44ވަ ަ
ހ އިދާރީ ޤާ ޫ
 .14ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ޝަރުތުތައް މެނުވީ ،އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ .އެހެނީ ،މި ނޫން
ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަކޮށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް
އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު ،އެ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ
 .15ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ޅ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލައިގެ އިބާރާތްކުރުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަ ާ
އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ '..މިފަދައިންނެވެ .7މި މާއްދާ އަށް 'ކޮންމެ'؛ މި
އ
ތ ް
ތރަށް ސާފުވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެނީ ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަ ަ
ލަފުޒު އިތުރުކޮށްފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަގުސަދު އި ު
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު8ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން މީރާއިން
އ
ވނެ މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސްެ ،
ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މީރާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިނުގަނެ ޭ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
އސަލައެއްކަން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ބލައި ގޮތެއް ނިންމިދާނެފަދަ މަ ް
ނިންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ަ
މާއްދާގެ ނައްސުން އެނގެއެވެ.
ކަމަކީ:

 .16ހަވަނަ

ޚުޞޫމާތު

އުފެދިފައިވާ

މައްސަލައިގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

މީރާއިން

ފޮނުވި

ނަންބަރު

ގ
" 1001888/AUDN-BPT/IS/2020/06އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
6

މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދަރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ އިސްލާޙު އައުމުގެ ކުރިންނެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ

އ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގަ ި
އވެއެވެ.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފަ ި
7

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 1ވަނަ އިސްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް)

ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ '...މިފަދައިންނެވެ.
 8ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޅ
ފއިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެ ި
 42ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އ
ނކަމަށް މީރާއިން ނިންމަ ި
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ އިއުތިރާޒެއް ނޫ ް
އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
އެފަރާތަށް  23ޖުލައި  2020ގައި ނަންބަރު " 220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ
އަންގައިފައެވެ.
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
 .17މީރާއިން  23ޖުލައި  2020ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ،ޓެ ް
ލމަށް ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު
ބ ު
ނންމުމެއްތޯ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެފަދަ ި
އ
ކަންކަމުގެ އަލީގައި ،މީރާއިން  23ޖުލައި  2020ގައި ނިންމި ނިންމުމަކީވެސް މި ޓްރައިބިއުނަލުން ފައިސަލާކޮށް ގޮތެ ް
ހރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
މށް އަ ު
ނިންމިދާނެ ނިންމުމެއްކަ ަ
 28ޑިސެންބަރު  2020ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ
 .18ހަތްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މި
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ އެންގުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އެ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަނީ "އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ ،އެ އިއުތިރާޒުކުރުން ނިސްބަތްވާ މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް،
މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ '.މިފަދައިންނެވެ.
ނބަރު " 1001888/AUDN-BPT/IS/2020/06އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް
ވ ނަ ް
ރތަށް ފޮނު ި
 .19މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ
ނންމައި އެފަރާތަށް  23ޖުލައި  2020ގައި ނަންބަރު 220-
ދަށުން ކުރެވޭނެ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ި
" OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް އަންގައިފައިވެއެވެ .އަދި މި އިޖުރާއީ މައްސަލައިގައި މީރާއިން
ތން އިއުތިރާޒުކުރި ނުކުތާއާމެދު
ގނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ދއްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނ ެ
ނނާއި ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާނު ް
އ
ގތެ ް
ށހެޅި އިއުތިރާޒުގައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު ޮ
ތން މީރާއަށް ހު ަ
ވކަމެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ނންމައިފައިނު ާ
މީރާއިން ގޮތެއް ި
ނިންމައިފައިނުވާހިނދު ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން "މީރާގެ ނިންމުން
އވެއެވެ.
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމިކަމުގައި" ބެލެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި

ސަފުހާ  52ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް
ކސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެ ް
 .20އަށްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
އ
އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެ ް
އ މާއްދާގެ (ހ)
ވ ގޮތުންެ ،
އވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ާ
ނނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވެ ެ
ށ އެ ޤާ ޫ
ނިންމަންވާނެކަމަ ް
ވ
އއުތިރާޒުކުރުން ނިސްބަތް ާ
ނމައިފައިނުވާނަމަ ،ބެލެވޭނީ އެ ި
ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނި ް
އ
ޤނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ކމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫން ަ
' ...އެ އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ '.މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެއީ އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް
ހ
ގއި އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ަ
މށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެއީ ެ
މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް ނޫންކަ ަ
ނ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ.
ނކަމުން ،އެ އިބާރާތްކުރުމުގެ މާ ަ
އިދާރީ ގަވާއިދު9ގައިވެސް މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް ނޫނެވެ .އެހެ ް
 .21ނުވަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި
ނ
ތ ް
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންނެވެ ".އަދި
ނންމުމަކާމެދު
އން ނިންމި ި
އދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާ ި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
އ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ކަން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީެ ،
އިއުތިރާޒުކުރާ ނިންމުމެއް މީރާއިން އެ ފަރާތަކަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ) (MIRA903ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި
ތ
އވާ ދެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަ ަ
ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އިސްވެބަޔާންކޮށްފަ ި
މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،މީރާގެ ނިންމުން އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ޅންވާނެކަން އެނގެއެވެ.
ތެރޭގައި އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ) (MIRA903ހުށަހަ ަ
އލުން މުހިންމެވެ .މިސާލަކަށް ،ޓެކްސް ދައްކާ
 .22އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮންނަ ޝަކުލިއްޔާތުތަކަށް ބަލަ ި
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ
ބ ޭ
ހމަނުޖެހޭނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ތ ަ
ނންމުމާމެދު ހި ް
ށފަހު ،އެ އޮޑިޓް ި
ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއް ހިންގުމަ ް

 9ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)
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މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  MIRA903ފޯމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.10
ށ
ގއިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނުމަ ް
އަދި އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވައިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަ
ގ
ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ .ސަބަބަކީ ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަށް ތައުނުކުރާނަމަ ،އެ އޮޑިޓުން މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކު ެ
ތ
ތރެއިން ،އިއުތިރާޒުކުރާ ވަކި ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ ،އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް ،ނުވަ ަ
)ެ (audit observations
އިއުތިރާޒުކުރާ ނުކުތާތައް ،ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތައް ،އަދި އެކަމަށް ބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައި މީރާއަށް
އތިރާޒާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު) ގައި "އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭތީއެވެ .އަދި  MIRA903ގެ  2ވަނަ ބައި (އި ު
ނއި" ،އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ސަބަބުތަކާއެކު ލިޔާށެވެ "...އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ާ
ގ
ރ ެ
ށފައިއޮތުމުން އެނގެނީ ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި ،މީ ާ
ހޅާށެވެ ".އެފަދައިން ބަޔާންކޮ ް
ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަ ަ
އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި ހިމަނައިފައިވާ އޮޑިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ) (audit observationsތެރެއިން ،އެއް ކަމަކަށް
ވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމެވެ.
މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު
ށހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ
ނ ހު ަ
ގ ދަށު ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ވ ަ
ނނުގެ ަ 42
 .23ދިހަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އ
އންނަންޖެހޭ ގޮތް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގަ ި
އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ،އެ ނިންމުން ޮ
އ
ތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާއިރުެ ،
ނމަވެސް ،މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއު ި
ނ ަ
ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .އެހެ ް
އ
ވ ު
ނވަތަ 'އޮބްޖެކްޝަން ރި ި
އތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް' ު
ލތް ) (communicateކުރަނީ 'އި ު
ނިންމުން މުއާމަ ާ
ލ
ރިޕޯޓު' މެދުވެރިކޮށެވެ .އެ ރިޕޯޓުގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރި ކަންތައްތަކާމެދު މީރާއިން ނިންމިގޮތުގެ ތަފުސީ ު
ހިމަނައި ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމުމާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްވެސް ހިމަނައެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 36
ނ
ތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ( 3ތިނެއް) ނަތީޖާއެއް ) (conclusionނިކުމެދާނެކަ ް
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،އިއު ި
ރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް
ބއެއް ބަދަލުކުރުން ،ނުވަތަ މީ ާ
އެނގެއެވެ .އެއީ ،މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް ،ނުވަތަ އެއިން ަ
ކަނޑައެޅުމެވެ.
ށ
ޗ ް
އރު ،އިއުތިރާޒުކުރާ ( 4ހަތަރެއް) ނުކުތާއެއްގެ މައް ަ
ތށް ބަލާ ި
 .24ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިފައިވާގޮ ަ
އެކުލެވިގެންވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ވަނީ  7ޖުލައި  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓެކްސް

ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދެއް
 10މި ތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލަކީ ޓެ ް
ކރުންޖެހޭ ގޮތާބެހޭ މިސާލެއް .އޮޑިޓް ނިންމުންތަކުގެ އިތުރުން ،މީރާއިން އަދި ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގައި ޢަމަލު ު
ށ
އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށްވެސް އިއުތިރާޒުކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަ ް
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ނ
ތ ް
މ ީ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ތރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 42
ށފައިވާ އިއު ި
ދައްކާ ފަރާތުން ކޮ ް
ތ
ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް މުއާމަލާ ް
ނ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.
ށފައިވަ ީ
) (communicateކޮ ް
ގ
ޤނޫނު ެ
ބޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
އ ް
ފކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ ޮ
 .25އެގޮތުން ،މީރާއިން އިސްތިއުނާ ު
އގައި ހިމެނޭ ނިންމުމެކެވެ.
ވނެއެވެ"؛ މި އިބާރާތުގެ ތަރަހަ ި
 43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި " ....މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަން ާ
މ
ނންކަމަށް މީރާއިން ނިން ި
ޫ
އތިރާޒުކުރެވޭފަދަ ނިންމުމެއް
ތން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ އި ު
އެހެނީ ،އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާ ު
ވ
ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެފަދައިން ނިންމައިފައި ާ
ށ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮ ް
ނިންމުންތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ކމެވެ.
އެއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ނިންމުންތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ދެ ެ
 .26އެގާރަވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި
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ކރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުން ފާހަގަ ު

ތ
ނ ް
ލން ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "...ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެ ެ
ސ
ކ ް
ނބަރު  TAT-AS/2017/7ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "ޓެ ް
ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަ ް
ށ
ވތީ" ކަމަ ް
ށ މީރާއިން ނިންމާފައި ާ
ގނެވޭނެ އިޢުތިރާޟެއް ނޫންކަމަ ް
ރޟަކީ މީރާއިން ބަލައި ަ
ޢތި ާ
ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އި ު
އ ހިމެނޭ ކަމެއްކަމާއި އަދި
އއީ މުޅި މައްސަލައިގެ ޙައްލު ހޯދުމަށް އެދޭ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭގަ ި
ބަޔާންކޮށް ކަން އެނގޭއިރުެ ،
ތކަން އެނގޭއިރު ،މީރާއިން
ށހަޅަން ޖެހުނީވެސް މީރާއިން އެފަދައިން ނިންމާފައިވާ ީ
މިމައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ
ލން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޓެކްސްއެޕީލް
މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެ ެ
ޓްރައިބިއުނަލު

ވުޖޫދުކުރުމުގެ

މަޤްޞަދާއި

މުޅިން

ކމެއްކަން
ފުށުއަރާ ަ

އެނގޭކަމެވެ".

ދއިންނެވެ.
މިފަ ަ

އެހެންކަމުން،

އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވިނަމަވެސް ،އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ނ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް މީރާއި ް
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ނޖެހެއެވެ.
ލ ް
ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާކަމަށް ބަ ަ
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
 .27ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
 .28ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.

އިޖުރާއީ ނިންމުން
ނލުގައި އަމިން
އކު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު ަ
ތން ހުރުމާ ެ
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަ ި
ވ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން (ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު )C-20/89 :އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ާ
ނބަރު " 220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އަކީ ޓެކްސް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަ ް
ށ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެފަދަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 44
ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އިސްވެދިޔަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ
ނ،
މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާތައް ބަލައިނުގަ ެ
މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
 .29މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން  15ޖުލައި  2021ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
ތކަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 1
ލ ަ
ދަށުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަ ް
ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް
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ރ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ެ

ނ
ނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަ ް
ރ
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނންބަރު  220-OA/2020/041އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ
ނ މީރާގެ ަ
ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމު ް
ހށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ކށް  23ޖުލައި  2020ގައި ި
ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރި ޮ
ލގައި މީރާގެ އެ ނިންމުން
ފއިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ް
އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާ ަ

13

ވ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  20ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

14

އިން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ

ރ
ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފ
ނ ު
ދރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއު ާ
ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
ވ
ފޯމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައި ާ
ނުކުތާއެވެ.

12

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

ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ށ ަ
 13މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް
14

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/80ސިޓީ ( 7އޮކްޓޫބަރު )2020

ސަފުހާ  52ގެ 15
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން
ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .30ފުރަތަމަ

ކަމަކީ:

އަމިން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ފަރާތުން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލުގައި

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/033މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ
ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛
ގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ަ

15

 44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ގ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ެ

16

ނ
ތތަކުގެ  8ވަ ަ
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކު ާ

ގނުމުގައި
އނާފީ މުއްދަތު ު
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތި ު
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 55
މބެހޭ އިދާރީ ާ
ނުކުތާގައިވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
އދުގެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި

17

ތ
އ ހިމަނައިގެން މުއްދަ ު
ނދު ދުވަސްތަ ް
 77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަ ް

ނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
އފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާ ޫ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަ ި
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
 .31ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮ ް
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ

15

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

16

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ

17

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .32ތިންވަނަ ކަމަކީ :އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން އެފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ
އޮޑިޓް ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން
ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ  23ޖުލައި  2020ގައެވެ.
މ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ި
 .33އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެ ް
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  20ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 30ތިރީސް) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން

ވ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ .މީރާ
 .34ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައި ާ
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މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ.
ވ
ނންމައިފައި ާ
ރއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ި
 .35އެގޮތުން ،ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖު ާ
ލ
ށ ކަނޑައަޅައި ،އެހެންނަމަވެސް  1ޖުލައި  2021ގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީ ް
ބވާންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ތ ާ
ލން ަ
ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަ ު
އ
ޠބީޤްކުރާކަމަށްވާނަމަ އެ ީ
ކށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ތަ ް
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ނގުމުގެ މަބްދައު ) (Retrospective application of lawއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ
ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހި ް
އވެ .އަދި އެ ނިންމުމަށް
ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެ ެ
ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް
ކަމުގައިވާތީ ،19އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ( 34ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  38ވަނަ ފިޤްރާއަށް)

ސަފުހާ  52ގެ 17
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .36ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .37ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިޖުރާއީ ނިންމުން
ކންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަ
ދ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/041ނިންމުން ބަލަމުން ާ
ނަންބަރު  TAT-CA-B/2020/033މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި
މއިފީމެވެ.
ލއިނުގަނެ ،މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިން ަ
ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަ ަ

ސަފުހާ  52ގެ 18
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
ބހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ކ ެ
ނކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަ ާ
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 6ހައެއް) ު
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
ށ
މ ް
 .38ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ނޫންކަ ަ
ޅ
ހ ި
މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަ ެ
ވ
ތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަ ަ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގު ި
ކަންތައްތަކަކީ:
ތ
ލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަ ަ
ށފައިވަނީ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
( .39ހ) އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
ގން 30
އތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚް ފެށި ެ
ދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އި ް
ނންމުމަކާމެ ު
މީރާއިން ނިންމާ ި
ސ ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި ،ޓެކް ް
އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނަޒަރުކުރުމުން
ގ
އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސްޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ނ
ހ ް
 42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ،އެ ނިންމުމަކީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނުން ކޮންމެ ެ
ބނެފައިވެއެވެ.
ލާޒިމުކުރާ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
( .40ށ) މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ
 20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސް އެއްކަމުގައިވާތީ ،އެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީރާއިން ނުވަތަ
ނ އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި،
ޤބޫލުކުރާކަ ް
ނންކަމަށް މީރާއިން ަ
ކސޭޝަން ނިންމި ނިންމުމެއް ޫ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ބރަދަނެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް
ނަމަވެސް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ވާހަކަތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ު
ރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
މ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ،މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮން ެ
ޤނޫނުގެ ަ 20
( .41ނ) ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި
ގ
އވާ އަހަރުތަކުގައި އެމީހެއް ެ
ބނެވިފަ ި
ބލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ު
މ ެ
ށ ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއިި ،
އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައްތަކަ ް
ދ
ޓކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ،އެންގިދާނެއެވެ .އަ ި
ތ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ެ
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަ ަ
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ނގާ އެންގުން" މިގޮތަށެވެ".
ކން އަ ް
ދއްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާ ަ
ނގައި ނިސްބަތްކުރާނީ" ،ޓެކްސް ަ
ނ ު
މިފަދަ އެންގުންތަކަށް ،މި ޤާ ޫ
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި ،އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު އެފަރާތުން
ށއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ
ނތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީންކުރުމަ ާ
ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ޤާނޫ ު
ފއިވާ ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ލކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ަ
ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބަ ާ
ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
ގ
ނ އަން ާ
ހ މިންވަރު ބަލާކަ ް
ޓސް ނުވަތަ "ޓެކްސް ދައްކަންޖެ ޭ
ނ ި
އށް ނަޒަރުކުރުމުން ،އޮޑިޓް ޯ
( .42ރ) އިސްވެދެންނެވި ދެ މާއްދާ ަ
ނ
ފރާތަށް އެންގުމުގެ ގޮތު ް
ނމި ނިންމުން) ޓެކްސް ދައްކާ ަ
އެންގުން" އަކީ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމެއް (އޮޑިޓްކުރަން ނި ް
ނ
ނނު ލާޒިމުކުރާ ލިއުމެއްކަން އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތް މިންވަރަށް ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މީރާއި ް
ބޭނުންކުރަން ޤާ ޫ
އެއްވެސް ފަރާތެއް އޮޑިޓް ކުރަން ނިންމާ އެފަރާތަށް އެކަން އެންގުމަކީ ،މީރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ނ
ނނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އ ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ ޤާ ޫ
ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިންމުމެ ް
ބުނެފައިވެއެވެ.
ނ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އެ
ށ ް
ޤނޫނުތަކުގެ ދަ ު
( .43ބ) ޓެކުހުގެ ާ
ނ
ނމެ އަހަރަކު އޮޑިޓް ކުރާ ެ
ކއް ނޫން ކަމަށާއި ،މީރާއިން ކޮ ް
މޓިކުން" އޮޑިޓް ކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަ ެ
ދށުން "އޮޓެ ެ
ޤާނޫނުތަކުގެ ަ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަމުންދާ ކަމަށާއި ،އަދި އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓް
ނޯޓިސް ދިނުމަކީ މީރާއިން އާންމު އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން
ލ
ރ ް
ނންމި ފަރާތަކީ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެ ަ
މ ފަރާތަކީ މީރާ ކަމުގައިވާތީ އެ ނިންމުން ި
ކންކުރަން ނިން ި
ބޭނުންވެގެން އެ ަ
ރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އޮފް ޓެކްސޭޝަން އެއް ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
( .44ޅ) ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ދީފައިވީނަމަވެސް އެ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ ހުދޫދުތަކެއް އެ
ވ
ކށްފައި ާ
ގތުގައި ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ބަޔާން ޮ
ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެއްކަމެއްގެ ޮ
ނ ބޭރުން މީރާއިން އެއްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް އެއް ދީފައިވާނަމަ އަދި އެ
ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެ ހުދޫދު ް
ސ
ނންމުމަކަށް ނުވެ ،ޓެކް ް
ޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ި
ދނުމަކީ މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެ
ނޯޓިސް އެފަދައިން ދިން ި
ގ
ޖ ެ
އކަންވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއް ޭ
ޖނަމަެ ،
ޤނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އެ މައްޗަށް ނުހިނގާ ކަމަކަށް ވެއް ެ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
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ނ
ބގަތުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަ ް
ލ ި
ކށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާފު ި
އން ަ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ި
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އަތުވެގެން ދިއުންކަމަށް އިސްތި ު
ވ
ނވަތަ މީރާގެ ނަމުގައި ނެރެ ޭ
އ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ު
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ނނުގެ ަ 17
( .45ކ) އިދާރީ ޤާ ޫ
ވ
ޓކްސޭޝަން ހުއްދަ ދީފައި ާ
ލ އޮފް ެ
ވތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ ް
ނ ނު ަ
ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަ ް
ށއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން މީރާއިން
މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ ާ
ރގެ ލެޓަރހެޑުގައި މީރާގެ
ވ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފައިވަނީ މީ ާ
ފނުވައިފައި ާ
ނިންމައި އެ އޮޑިޓް ކުރާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ޮ
އިސްވެރިއަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެ ލިއުމަކީ މީރާއިން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަމާމެދު އެއްވެސް
ގ
ގ ފެށުން އައިސްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެއް ެ
ޖހުމު ެ
ތ އުފެދިފައިވާ ނޯޓިސް ދޭން ެ
ޝައްކެއްނެތްކަމަށާއި ،ހުސޫމަ ު
ގޮތުންކަމުގައިވެފައި ،އެ ނޯޓިސްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ ،އެ ކަމަކީ
ރ
މއް ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނންމު ެ
ރލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ި
މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެ ަ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
( .46އ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ ް
ބެލުމުން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ މީރާއަށް އިހުތިޔާރު އޮތް އަދި ޤާނޫނުން ސީދާ ކުރުން
ނވުނު ދެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެންގިދާނެއެވެ"
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،ދެން ެ
މިފަދައިންކަމަށާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ އާއި އޮޑިޓަށް ޓެކްސް ދައްކާ
ށފަހުގައި ކަމުގައި މީރާއިން
ފަރާތްތައް ހިޔާރުކުރަނީ މީރާއިން އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އެތައްއެތައް ކަމަކަށް ބެލުމަ ް
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
އާންމުކޮށްފައިވާ ” “Guide to Auditގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
( .47ވ) މީރާގެ  M819ގައިޑުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " Taxpayers are generally selected for an
audit based on certain selection criteria set out by MIRA. However, there can be other
 "reasons, including a focus on a particular issue, industry, activity or localityމިފަދައިން
ކަމަށާއި ،އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވަނީ މީރާ އިން ކަމާއި
އެ ނިންމުމަކީ މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމާމެދު ސަބަބުވެރި އިންސާނަކު ސުވާލު
ށ
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ނުކުރާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނގި ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމު ް
އ
ނމި ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެ ް
ނ ް
ޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ި
މރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެ
ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ނ ީ
ގ ޫ
ނ ގޮތުން ހަމަނުޖެހޭ ާ
ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވުއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާހަކައަކީ ގާނޫ ީ
ނފައިވެއެވެ.
ހަމައެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
ދ
ނފީޒުކުރުމުގައި މީރާއިން އަމަލުކުރަމުންދާ އާންމު އުޞޫލަކީ އޮޑިޓްކުރުމާއި ،އިއްތިރާޒުކުރުމާއި ،އަ ި
( .48މ) ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ތަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން
ނނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި،
ރކަމަށާއި ،އެގޮތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
ނ ފާހަގަކު ާ
ނ އަންނަނިވި ކަންކަ ް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތު ް
ނ
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއި ް
ނނާއި ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ
ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ
ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާމެދު އިއުތިރާޒުކުރެވޭނީ އޮޑިޓްގައި
ނ
ނނަމުންދަ ީ
ކަނޑައެޅި އަދަދު ދެއްކުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން އެފަދަ އިއްތިރާޒުކުރުންތައް ބަލައިގަ ް
ޓ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައި ،އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ބީ.ޕީީ .
ވ
އ އިޖުރާއަތާ ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޤާނޫނުގެ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ެ
ޓސް ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ
ނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ނޯ ި
ޤނޫ ު
ނމުންދާ އުޞޫލުން ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
އިއުތިރާޒުކުރުންތައް ބަލައިގަން ަ
ރއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖު ާ
ބަދަލުގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނު ު
ށ
މރާގެ އުޞޫލަކީ "ކޮންސިސްޓެންސީ" އެއް ނެތް އެއްޗަކަ ް
ބޤު ކުރުމުގައި ީ
ނންނަމަ ޤާނޫނުތައް ތަޠު ީ
މަތިން ކަމަށާއި ،އެހެން ޫ
ކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވެގެންދާނެކަމުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ރޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އޮޑިޓް ނިމުމަށްފަހު އޮންނަ ޙައްޤެއްކަމުގައި މީރާއިން
( .49ފ) އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް އިއުތި ާ
ވ
ބުނާ ބުނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެން ާ
ނނުއަސާސީގެ  64ވަނަ މާއްދާގައި
މށާއި ،މިގޮތުން ޤާ ޫ
ނބުނުމެއް ކަ ަ
އަސާސީ ޙައްޤެއް ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ބު ާ
ނނަކުން ބާރު ލިބިގެން މެނުވީ ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެން
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" ،ޤާ ޫ
ނ
ސ ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައި ް
ވމުގެ ޙައްޤު ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެ ް
ނނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާނު ު
ޤ ޫ
ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި ޣައިރު ާ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ކމުގައިވެފައި ،އެ ނޯޓިސްގެ
ގތުން ޞައްޙަ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ަ
( .50ދ) މީރާއަށް އޮޑިޓެއް ކުރެވޭނީ ،ޤާނޫނީ ޮ
ޞައްޙަކަމާމެދު އެ ނޯޓިސް ލިބޭފަރާތުން ޚުސޫމާތެއް އުފައްދާ ޙާލަތުގައި މީރާއިން އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް ،ޓެކްސް
ރ
ކއް އުފުލުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަކީ ،މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އިޚުތިޔާރެއް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އިދާ ީ
ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިޒާމުތަ ެ

ސަފުހާ  52ގެ 22
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ
ދއިން މާނަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެގެންދާނީ ،ދެކޮޅުނުޖެހޭ ،ނުރަނ ަ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާ އެފަ ަ
ށ
ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ކުރުމެއް ކަމުގައި ކަމަށާއި ،ޞައްޙަނޫން އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް ދީ ،އެ ނޯޓިސްގެ ދަށުން އޮޑިޓަ ް
މކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 64
ނންޖެހު ަ
ޖބޫރީ ޙާލަތުގައި ދެމިހުން ަ
ނ އެ މަ ު
ށ މަޖުބޫރުކޮށް ،އެ އޮޑިޓް ނިމެންދެ ް
އެއްބާރުލުން ދިނުމަ ް
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ،އަދި އެފަދަ ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނޯޓިސްއެއް ކަމުގައި ދެކި ،މީރާއަށް
ރ
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ނުދިންކަމަށް ބުނެކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކު ާ
ޓށް ޭ
އން އޮޑިޓް ނިންމާނީ އޮޑި ަ
ފނަމަ ،މީރާ ި
އެއްބާރުލުން ނުދީ ި
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
ނދާނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ނޯޓިސްއަ ް
ލފެއް އުފުލަން ޖެހިގެ ް
ބބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެތައް ތަކު ީ
( .51ތ) އެކަމުގެ ސަ ަ
ނފައިވާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ނޯޓިސްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތަށް
އިއުތިރާޒުކޮށް ،ޤާނޫނުގައި ބު ެ
ގ
ނނީގޮތުން އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލު ކަމަށާއި ،އަދި އެކަމު ެ
އޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޤާ ޫ
ޙައްލެއް ލިބުމުން ،މީރާއިން ޮ
ސަބަބުން މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަށް ،އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަން އެނގޭއިރުވެސް ،ނޯޓިސްއަށް
ނ
ޗެލެންޖް ކުރެވޭނީ ،އޮޑިޓްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އެ ޙާލަތު އަންނައިރު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
ށ
ކ ް
ލން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަ ަ
ރވެ ،އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއް ު
ނމާތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން މަޖުބޫ ު
ފުރިހަމަކުރަންނުޖެހޭ އެތައް ޒި ް
ކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މށް އިސްތިއުނާފު ު
ލިބިގެންދާނެކަ ަ
އ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އިދާރީ
 .52ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގަ ި
ތއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކު ާ
ބދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ު
ބށް ބޮޑެތި ަ
ވނަ ބާ ަ
ޤާނޫނުގެ ތިން ަ
ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ބރު 2013/HC-A/203
ނން ަ
ރވިއު ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަ
އބްޖެކްޝަން ި
( .53ހ) މީރާގެ ޮ
އ
ބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަ ި
ދރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ާ
ނންމުމަށް ވާސިލްވެފައިވަނީ ،އި ާ
ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމައިފައިވާ ި
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަން ،އެ ނިންމުމުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަންކަމުގެ  9ވަނަ ނުކުތާގައި ަ
ވ
ލ  16މާއްދާއެއް ( 30ވަނަ މާއްދާއިން  45އަށް) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން ާ
ނ ބާބަކީ ޖުމް ަ
ޤނޫނުގެ ތިންވަ ަ
( .54ށ) އިދާރީ ާ
އފައިވާ ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލްވުމުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
ނންމަ ި
ބާބެއްކަމާއި ،ހައިކޯޓުން ި
ވ
ތ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި ާ
ކއި އެ ގާނޫނަށް އެފަހުން ބޮޑެ ި
ބބުގައި ހުރި ބޮޑެތި އުނިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަ ަ
ތިންވަނަ ާ

ސަފުހާ  52ގެ 23
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ށ
މެދުވެރިކޮ ް

އއި 31 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 32 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 39 ،ވަނަ
ބބުގައި ހިމެނޭ  30ވަނަ މާއްދާ ާ
ވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ާ
މާއްދާއާއި 42 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ،ވަނަ މާއްދާއާއި  44ވަނަ މާއްދާއަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިކަމަށާއި ،އިދާރީ
ގާނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން ،އިދާރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން
ތއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ
ވނީ "ސަރުކާރުން މިބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ޓެކްސް ޤާނޫނު ަ
ހުށަހެޅި ބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
ބައެއް އިދާރީ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށާއި ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ ،މިހާރަށްވުރެ
ހމަޖައްސައިދިނުން" ކަމުގައި
ކރުމަށާއި ،ޓެކްސް ދައްކައިފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ަ
ހާމަކަންބޮޑު ނިޒާމެއް ތައާރަފް ު
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ތބީގުކުރުމުގައި،
ނންމުން ތަ ު
ޤޟިއްޔާގައި ނިންމައިފައިވާ ި
މއްސަލައް އިސްވެދެންނެވުނު ަ
ދފައިވާ ަ
( .55ނ) ހުސޫމަތު އުފެ ި
ލކުރަމުން ދިޔަ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއާއި މިހާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމި ނިންމުން ނިންމިއިރު އަމަ ު
ނ
އަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ބަޔާންކުރާކަމަށާއި ،މިގޮތު ް
މ
އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމިއިރު އަމަލުކުރި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާއިން ނިން ި
ގ
ނ ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ ،އެ އެންގުން އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ތެރޭގައި އެކަން މީރާއަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ
ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ" މިފަދައިންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ
ނ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި (ހ) އަކާއި (ށ) އެއް އެކުލެވިގެންވާކަމާއި ،މިގޮތުން  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރަ ީ
މ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ
ނން ާ
ކސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ި
"ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ށ
ކމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަ ް
ވހުގެ ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާ ަ
ނ ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދު ަ
ނންމި ތާރީޚު ް
އެ ނިންމުމެއް ި
ފކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާ ު
( .56ރ) މިގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ހަވާލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން"
މިފަދައިންނެވެ ".މިފަދައިން ކަމާއި 42 ،އަދި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ އަދަދު
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ޤާނޫނުނަންބަރު ( 13/2019ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ސަފުހާ  52ގެ 24
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް
ނ
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ".މިފަދައި ް
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ދ
ށން ެ
ގތަކީ އެ މާއްދާގެ ދަ ު
ނޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީ ަ
ށ ަ
ދ (ށ) އަ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) އަ ި
ގ  42ވަ ަ
ރ ޤާނޫނު ެ
( .57ބ) އިދާ ީ
މ
ތ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ކޮން ެ
ބާވަތެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން މީރާއިން ނުވަ ަ
އއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމާއި އަދި އެފަދަ އިއުތިރާޒަކާ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ި
ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ަ 42
އ
ގ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ނމެ ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނު ެ
ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮ ް
މއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމު ެ
ނ
ޤނޫ ު
ކންކަން ހުއްޓުވުމަކީާ ،
ނފަދަ ަ
ށ އިތުރު ތަކުލީފު ދިނު ް
ދގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަ ް
ނނާ ޚިލާފަށް ނޯޓިސް ީ
( .58ފ) ޤާ ޫ
އިސްލާހުކުރުމުގެ

މައިގަނޑު

ބޭނުންކަމުގައިވެފައި،

ވލާދީފައިވާ
ހަ ާ

އިސްލާހު

ވރިކޮށް
މެދު ެ

އިއުތިރާޒުކުރުމާއި،

ކންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އެ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިންއޮތް
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ބޮޑުތަނުން ފުޅާކޮށްފައިވަނިކޮށް ،އެ ަ
ނ
ވ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ކުރުމަކީ ،ޤާނޫނީގޮތު ް
ޤާނޫނަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމާފައި ާ
މގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހަމަޖެހޭ ބަޔާންކުރުމެއް ނޫންކަ ު
ޅ
ހށަހެ ި
ގސްފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ޮ
 .59ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނޯޓިސް ދިނުމަ ް
ވ
ތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަ ަ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގު ި
ކަންތައްތަކަކީ:
( .60ހ) އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ
ސ
ޅ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކް ް
މކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެ ި
ލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގު ަ
ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ ް
ހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު އެފަރާތުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް
އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި ،އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެ ޭ
އ
ކރުމަށާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތަ ް
ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤީން ު
ބަލާކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ ".މިފަދައިން ކަމަށާއި ،އަދި ހަމައެހެންމެ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
ގނީ އަންނަނިވި ތާރީޚުތަކުން
ފއިވާ އެންގުމެއް މީރާއަށް އެން ޭ
ކށް ަ
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ކށްފައިވަނީ " ި
(ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ހ
ހށަހަޅަންޖެ ޭ
ވނީ އެ ބަޔާން ު
ހށަހަޅާފައި ަ
ވސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި )1( ،ޓެކްސް ބަޔާން ު
ފެށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދު ަ
ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރިންކަމަށްވާނަމަ ،އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް؛ ( )2ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ބަޔާން
ނ
ޔ ް
ށހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަ ާ
މށްވާނަމަ ،ނުވަތަ އި ޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހު ަ
ހގެ ފަހުންކަ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަ ު
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ނ މާއްދާގެ
ޤނޫނުގެ  30ވަ ަ
ފދައިން ކަމަށާއި ،އަދި އިދާރީ ާ
ހށަހެޅި ތާރީޚް ".މި ަ
އޞް ލާޙުކުރެވުނު ބަޔާން ު
ހުށަހެޅި ނުވަތަ ި
(-1ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި
ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،މި މާއްދާގެ
ރޚްތަކުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާ ީ
ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ ".މިފަދައިން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
( .61ށ) އެ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސް
ށޓަކައި އޮޑިޓްކުރުމަކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ
ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަ ް
ހ
ޖ ޭ
ކން ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަން ެ
އިހުތިޔާރެއްކަމާއި އެ އިހުތިޔާރުގެ ބޭނުން މީރާއިން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ަ
ނޓިސް
ތން ދޭ ޯ
އ ގޮތުގެ މަ ި
މއްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމާއިެ ،
ގ ަ
އިޖުރާއަތެއްގެ ގޮތުގައި "އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އެއް ދިނުން މީރާ ެ
ނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ދެވޭނެ މުއްދަތުތަކެއް އިދާރީ ޤާ ޫ
ނ
އޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ތާރީހަކީ  30ޖޫން  2020ވަ ަ
( .62ނ) ޓެކްސް އަހަރު ޮ 2014
ސ
ދުވަސް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ނޯޓިސް އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ  01ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު ކަމާއި ،ޓެކް ް
އަހަރު  2014ގެ ބަޔާން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ބަޔާން ބަލައިގަނެ މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ވައުޗަރ" ގެ
ތާރީހަކީ  30ސެޕްޓެންބަރު  2015ކަމާއި ،އެހެންކަމުން އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް
ދެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ  30ސެޕްޓެންބަރު  2017ކަމުގައި ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި ،އަދި މީގެއިތުރުން ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި
މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް މީރާއަށް
ކ
ގ ދަށުން ދެވޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަ ީ
ނގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (-1ނ) ެ
ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އިދާރީ ޤާނޫ ު
ރ
ހ ު
ދ ހަގީގަތަކީ ޓެކްސް އަ ަ
މއި ،އިސްވެދެންނެވުނު ތާރީޚްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެން ާ
 30ސެޕްޓެންބަރު  2018ކަ ާ
 2014އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  01ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 30
ނ
ދތުތައް ފާއިތުވެ ދިޔަފަހު ް
ޤނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (-1ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި އެ ާ
ވ
ތވާފަހުން ދޭ ނޯޓިސްއަކީ އެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުނު ާ
ނނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ފާއި ު
ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމާއި ،ޤާ ޫ
ކމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ވެގެންދިއުން ަ
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ގ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސް
ނނުގެ ސީދާ ވަކި ކޮން މާއްދާއެއް ެ
ޤ ޫ
 .63ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
އެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި
އރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ ި
ޓ
( .64ހ)  01ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީީ .
ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމުގައި ކަމާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާއަކީ ޖުމްލަ ( 7ހަތެއް) މާއްދާ
ވ
އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވެފައި އެ މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދެވޭނެ މުއްދަތު އެކި ހާލަތުތަކުގައި ތަފާތުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ
ކ ް
އން ނޯޓިސް ދޭނަމަ އެ ނޯޓިސް ދެނީ ވަކި މިވެނި ޮ
ދށުން މީރާ ި
ކމުން އެ ޤާނޫނުގެ ަ
ކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،އެހެން ަ
މާއްދާއެއްގެ ދަށުންކަން ބަޔާންކުރުން މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެ ކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީރާއިން ދީފައިވާ
ނ
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ޓސް ދީފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަ ް
ނޯޓިސްއަށް ބެލުމުން އެ ނޯ ި
ބުނެފައިވެއެވެ.
އ
( .65ށ)  01ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު މީރާއިން ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި އޮޑިޓްކުރަން ބޭނުންވާ މުއްދަތުގެ ގޮތުގަ ި
ނ
ޔ ް
ނ އެ ބަ ާ
ނ މީރާއަށް ހުށަހެޅުމު ް
އހަރު  2014ގެ ބަޔާ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް އަހަރު  2014ކަމަށާއި ،ޓެކްސް ަ
ވ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ވައުޗަރ" ގެ ތާރީހަކީ  30ސެޕްޓެންބަރު  2015ކަމާއި ،އިއުތިރާޒުކުރާ
ބަލައިގަނެ މީރާއިން ދޫކޮށްފައި ާ
ޓ
ބހުސްގެ ބޭނުމަށް ،ބީ.ޕީީ .
ގ ދަށުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސްަ ،
ނޓިސް ދޭންޖެހޭނީ އިދާރީ ގާނޫނު ެ
ފަރާތުން ގަބޫލުކުރަނީ އޮޑިޓް ޯ
އ
ނޓިސް ދެވޭނެކަމަށް ބެލިނަމަވެސް ،އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ާ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ޯ
ރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހިލާފަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
 .66ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ
ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީރާއިން ނޯޓިސް
ހޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި
ށ ަ
އވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހު ަ
ބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ެ
ށން ކަމަށް ު
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
އރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ ި
ނ
ނއުމުގެ ގާނޫ ު
ވނަ އިސްލާހު ގެ ަ
މބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް ަ 2
( .67ހ) ޓެކްސް ނުގު ާ
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ގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި "މި މާއްދާގެ (ށ)

ސ
މވެސް ،ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކް ް
ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަ ަ
ނ
ގ ް
ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ތާރީހުން ފެށި ެ
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ސަފުހާ  52ގެ 27
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގ
ޔކިޔުންތައް ބަލާކަން އަން ާ
ވ ހިސާބުތަކާއި ލި ެ
ގއި ،ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުން ާ
ގ ތެރޭ ަ
(3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހު ެ
ވނު ދެވަނަ އިސްލާހަކީ 12
ވ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެ ު
އެންގުން މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެއެ ެ
ށ
ސެޕްޓެންބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހެއްކަމަށްވެފައި އެ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ އެހިނދަ ް
އަމަލުކުރަމުން އައި ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކުރުން ކަމަށާއި ،އެ އިސްލާހުގެ  19ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ
ގޮތް ކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނގި ހާމަވެގެން ދާ ކަމާއި ،އަދި އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ
އ
ގާނޫނުގައި އެފަދަ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ ކުރިން ހެދިފައިވާ ގާނޫނެއްގަ ި
އ
ހލަތުގަ ި
ދނު ޤާނޫނުގައި އެ ާ
ހން ހެ ު
އ އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ފަ ު
ލކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހާލަތުގަ ި
ށ އަމަ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަ ް
އވެއެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް ި
ނ 22ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮންމެ ގާނޫނަކީވެސް،
( .68ނ) މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫ ު
ތ
ވތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި އުނިކަމެއް ،ނުވަ ަ
އ ހިނގަމުންދިޔަކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،ނު ަ
އެ ގާނޫނު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގަ ި
ނ
ގއި ބެލުން" މިފަދައިން ކަމަށާއި ،މި މާއްދާއަށް ބެލުމު ް
ހުސްކަމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ،ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ގާނޫނެއްކަމު ަ
ބނުމަކީ
ޤނޫނު ވުޖޫދުކުރި ޭ
ނށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ާ
ސ ނުގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ަ
އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ،ޓެކް ް
ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް އަދި ނެތްކަންކަން ހިމެނުފަށްފަހު ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަ
ފށް،
ނކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލާ ަ
ކރަމުން ދިޔަ ޤާނޫނެއްގައި ،ވަކި ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް ބަޔާ ް
ކުރުން ކަމަށާއި ،ކުރިން އަމަލު ު
ޓ
ނ ހެދުނު ޤާނޫނަކީ ބީ.ޕީީ .
ހލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދި ފަހު ް
ނނުގައި ،އެ ާ
ފަހުން ހެދޭ ޤާ ޫ
ނ
އކަމުގައި ވީހިނދު ،އެ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ފަހު ް
ތތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނެ ް
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ު
އގޮތަށް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،
ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގައި އަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ ް
މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން
ރ
ށ ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމުގައިވާނަމަކަމަށް ބެލިނަމަވެސް ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނީ ،އިދާ ީ
އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަ ް
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (-1ނ) ގެ ދަށުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .69ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހައްޓަން ލާޒިމުނުވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި
ވ
ތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަ ަ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގު ި
ކަންތައްތަކަކީ:
ހ
ޖ ޭ
ނ ެ
ހށްޓަ ް
ގ (ނ) ގައި "ޓެކްސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލަ ަ
( .70ހ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާ ެ
ށ
ނމޭތާ މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
އ ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ި
ލިޔެކިއުންތައް ،އެ ލިޔުންތަ ް
ނފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
ވނެއެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން އިސްތިއު ާ
ބަހައްޓަން ާ
އ
( .71ށ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޓެކްސްގެ ގާނޫނަކަށްވެފައި ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލިޔެކިއުންތަ ް
ސ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވަނީ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި
ނނީގޮތުން ޓެކް ް
ބެލެހެއްޓުން ގާ ޫ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް އަހަރު
 2014ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް އަހަރު  2014ނިމިފައިވަނީ  31ޑިސެންބަރު 2014
ނ
ގައި ކަމުގައި ވީހިނދު ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެ ޓެކްސް އަހަރު ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓު ް
ށއި ،އެއީ ،2016 ،2015
ލށް ކަމުގައި ކަން ފާހަގަކުރާކަމަ ާ
އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަށް ލާޒިމުވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަ ަ
ނފައިވެއެވެ.
 2018 ،2017އަދި  2019މި ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
ނދެވޭ
ދ އޮޑިޓްތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެ ް
( .72ނ) މީރާއިން ކުރިއަށްގެން ާ
ވ
އޮޑިޓްތަކެއް ކަމުގައި ވީހިނދު ،އެ ލިޔެކިއުންތަކަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު ޤާނޫނީގޮތުން ހަމަވެފައި ާ
ލިޔެކިއުންތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް މީރާއިން އެނދުނު ނަމަވެސް އެ ލިޔެކިއުންތައް މީރާއަށް
ރ
ލތުގައި އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ އިހުތިޔާރެއް ކަމުގައި ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަން ފާހަގަކު ާ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ނުދިނުން މިހާ ަ
ކަމަށާއި ،އަދި އެ ލިޔެކިއުންތައް މީރާއަށް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީރާއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ
ދތެއް އޮޑިޓް
ޓން ނުޖެހޭ މުއް ަ
އ ަ
ނނީ ގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހަ ް
ޤ ޫ
ހގަކުރާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ާ
ނ ކަމުގައިވެސް ފާ ަ
ހާލަތެއް ނޫ ް
ވނެ ކަމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ކުރުމަށްޓަކައި ނޯޓިސް ދިނުމަކީ މީރާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުރެ ޭ
ށ
ކ ް
( .73ރ) އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިޖުރާއަތްތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަ ަ
ށ
ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ،ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަގުސަދަކީ ،އެ އިޖުރާއަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަ ް
ވ
ލހެއްޓުމަށް ލާޒިމް ކޮށްފައި ާ
ބ ެ
ދއްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެކިއުން ެ
ނން ޓެކްސް ަ
ވ މުއްދަތަކީ ޤާނޫ ު
ގެންދެވޭ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެ ޭ
މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމޭނެ އޮޑިޓެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އޮޑިޓެއް ކުރުމުގައި
މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ އަސާސީއެއް މަސްދަރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަހުން އޮޑިޓެއް ކުރެވޭނަމަ އެފަދަ އޮޑިޓެއްގައި
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ސ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމަށް ރިއާޔަތްކުރެވުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،ޓެކް ް
ނ
ނން ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތު ނިމޭފަހު ް
ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް މުއްދަތެއްގައި އެއްވެސް މުއްދަތެއްގެ ލިއެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން ޤާނޫ ު
ނނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި،
ޖހޭ ކަންކަން ނުކުން ާ
އޮޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެކޮޅުނު ެ
ނ
ވ ީ
އަދި އެ ދެކޮޅުނުޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ަ
މގައި ފާހަގަކުރާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދައިދީފައި ކަ ު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
ޅ
ކއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،ހުށަހެ ި
ށހެޅި ނުކުތާތަ ާ
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ގ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ލިޔެކިއުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމު ެ
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
ގ
 .74ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ މީރާގެ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ެ
ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށް
އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން
ގ ނަންބަރު  2013/HC-A/203ޤަޟިއްޔާ
ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ެ
 2014/HC-A/277ޤަޟިއްޔާ
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23

ރ
ބ ު
ނ ަ
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަ ް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނ
އ ް
ރތުންވެސް އެ މައްސަލައިގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާ ި
ވލް ލޭންޑްގެ ފަ ާ
އފަދައިން ،ޓްރެ ަ
( .75ހ) ކުރިއަށްމިދާ މައްސަލައާ އެ ް
ނ
ނފުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތު ް
އ އިސްތިއު ާ
ނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަ ި
ށއި ،އަދި އެފަރާތު ް
މ ާ
ނޓިހަށްކަ ަ
ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯ
އ
ކމަށާއި ،އެ މައްސަލައިގަ ި
އއް މެދުވެރިކޮށްދީފައިވާ ޖަވާބަށް ަ
ހށަހެޅި ސިޓީއަށް މީރާއިން ސިޓީ ެ
ށ އިއުތިރާޒުކޮށް ު
އޮޑިޓް ނޯޓިހަ ް
ށ އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެތޯއާއި،
ޑއެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަ ް
ހައިކޯޓުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނ ަ
ނ
ވ ަ
ވނު ނުކުތާތަކުގެ ނުވަ ަ
އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެ ު
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނުކުތާއިން އެނގެން އޮތްކަމަށް ީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
( .76ށ) ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގެ ނުވަވަނަ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރުމުންވެސް ،އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމާއެކު އެ ނޯޓިހަކަ ް
އ
އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި ،އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވަނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހުެ ،
ނޯޓިހެއްގެ ދަށުން މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދު ކަނޑައެޅުމުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،އަދި ،މީރާއިން އަދަދު
މ
ކން އެނގެން އޮތް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުންި ،
ކަނޑައެޅުމާއެކު އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ަ
މައްސަލައިގައި ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނީ މީރާއިން އޮޑިޓް
ކމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނޯޓިހާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަން އެނގެން އޮންނަ ަ
ކ
މ ީ
ކމުގައިވާތީ ،އެ ނިންމު ަ
ޤޟިއްޔާއަކީ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ަ
( .77ނ) އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ަ
ހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ޒމު ނިންމުމެއް ކަމުގައި މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް ޫ
މލުކުރުން ލާ ި
ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަ ަ
ކށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން
 143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ،މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ަ
ނ25ގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޯޓަކުން ނިންމާ
އވާކަށާއި ،އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ ު
ށފަ ި
ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކ
ކރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ހިނދަ ު
ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސް ު
ގ
ޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމު ެ
ނނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއިަ ،
ވރިކަން ހިންގާ ފަރާތު ް
ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ެ
ބ
ތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެތި ި
ބާރުންނާއި ،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި ،ދައުލަ ު
ހއި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް
ހންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެ ަ
ފލު ު
މީހުންނާއި ،ސިފައިންނާއި ު
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއި ް
ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެއް ކަމަ ް
( .78ރ) ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމުގެ ޛަރީއާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
ރ
ތ ނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަ ު
އިޢުތިރާޒުކުރެވެނީ މީރާގެ ކޮން ނިންމުމަކަށް ކަން އެނގެން އޮ ް
( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) މެދުވެރިކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ 42
މން" ގެ
ކރެވުނު ޢިބާރާތް ކަމުގައިވާ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިން ު
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް އިތުރު ު
ހންކަމުން ،މި މައްސަލައިގެ
ޑއަޅުއްވާފައެއް ނުވާކަމަށާއި ،އެ ެ
ނލްއިން ކަނ ަ
މާނައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއު ަ
އ
ދނެގަތުމުގައި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަ ް
ނންމުން" ގެ މާނަ ެ
ނންމާ ި
ލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ި
ޖނެރަ ް
ބޭނުމަށް "ކޮމިޝަނަރ ެ
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޢިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ
ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 25ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

( .79ބ) މާނަކުރުމުގެ މި އުޞޫލުގެ އަލީގައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
އެ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް
ދ
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުމާއި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަކި ެ
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނިންމުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާކަމަށް ީ
ނ
( .80ޅ) މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމަށްފަހު މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނިންމާ ނިންމުން ކަ ް
ނ
މން" ވަކި ް
ނ ނިންމާ ނިން ު
ޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަ ް
މން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި" ،ކޮމި ަ
ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމު ު
ތ
ނމުމަކީ ކޯޓުތަކުގައި އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމާ ތަފާ ު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ،އެ ނި ް
އ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގަ ި
މާނައެއް ދެވޭ ނިންމުމެއް ކަން ސާފުވާކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ނ
ނ ް
ކަނޑައެޅިގެން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ވަކި އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަކެއް ދީފައިވާކަމަށާއި ،އަދަބު ލުއިކޮށްދި ު
ހ
ބ ޭ
ކސޭޝަންއަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ކަމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
މޢާފުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ނުވަތަ އަދަބު ަ
މށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ަ
ކ
( .81ވ) މީގެއިތުރުން ،ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ،ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެ ު
ރ
ދ ީ
ށ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
ގންވާ ކަމަ ް
އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ލިބި ެ
ގަވާއިދުގެ  71ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު ވެސް ،އެ ޤާނޫނުގެ
އ
ގ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،
ދބޯޓު ދުއްވުމު ެ
ޓ ނުވަތަ މަތިން ާ
 16ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑުބޯ ު
ތ
އ ް
މމެއް ކަން އެނގެން ޮ
ނން ު
ނންމާ ި
އފް ޓެކްސޭޝަން ި
ވ އިސްތިސްނާއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮ
މާއްދާގެ ދަށުން ދެ ޭ
ގ
އރު ،އެ ޤާނޫނުތަކުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް ެ
ސގެ ޤާނޫނުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާ ި
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޓެކް ް
ށ
ނ އެނގިގެންދާކަމެއް ކަމަ ް
ނންމުންތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަ ް
ލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ި
އިތުރުން ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ ް
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .82ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ "އޮޓޮމެޓިކުން" އޮޑިޓްކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމާއި ،އޮޑިޓްކުރާނެ
މގެ ފެށުން އައިސްފައިވަނީ
ހރަކު ކަނޑައަޅާނެ ކަމާއި ،ޚުސޫމަތު އުފެދިފައިވާ ނޯޓިސް ދިނު ު
ފަރާތްތައް މީރާއިން ކޮންމެ އަ ަ
މީރާގެ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ،މީރާގެ Guide
ށ
 to Auditއަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޚިޔާރުކުރަނީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކަކަ ް
ޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ
މރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެ
ޓކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ީ
ބެލުމަށްފަހު ކަމުގައިވާތީ ،އޮޑި ް
ނ
އ ް
ށއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މި ވާހަކަތަކުން ،މީރާ ި
ށފައިވާކަމަ ާ
ކރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮ ް
ނިންމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ު
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރިކުރުމާ ގުޅިގެންވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
އވެ.
ވއިދޭ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެ ެ
ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ކަން ދައްކު ަ
( .83ހ) ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީންތޯ ބެލުމަކީ މީރާގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދު ކަމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ކރަނީ މި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަކީ ޓެކްސް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އޮޑިޓް ު
ވ
އ ާ
ލބިދީފަ ި
ގ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ޤާނޫނުން ި
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
ވއެވެ.
ބާރެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ެ
ނ
ރއް މީރާއިން ބޭނުންކުރުމާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް ،މީރާގެ ޤާނޫ ީ
ނން ލިބިދީފައިވާ ބާ ެ
( .84ށ) ޤާނޫ ު
ކމަކަށް މީރާއިން ނުދެކޭކަމަށާއި ،އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ މީރާއިން
ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ަ
ޓ މަރުޙަލާގައި ނިންމާފައިވަ
ވ ކަން އަންގާދޭ ލިޔުމެއް ކަމަށާއި ،އެ ލިޔުމުގައި މީރާއިން އޮޑި ް
އޮޑިޓެއް ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައި ާ
ނިންމުމެއް ބަޔާނެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޮޑިޓްކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،އެކަމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ
އން ބުނެފައިވެއެވެ.
ރއިން ޤަބޫލެއްނުކުރާކަމަށް މީރާ ި
ހައިސިއްޔަތެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަކަށް މީ ާ
( .85ނ) މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި" ،ޚާއްޞަ މާނަދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،ޤާނޫނު
ވ ބަހަކުން ،ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުން ،ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން ،އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ
އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ާ
ދޭހަވާހިނދުގައި،

އެ

ބަހަކުން،

ނުވަތަ

ޢިބާރާތަކުން،

ނވަތަ
ު

ޖުމްލައަކުން

ށ
ޢާންމުކޮ ް

ދޭހަވާ

މާނައާއެއްގޮތަށް

ގ
ނނަހިނދުގައި ،ނުވަތަ އޭ ެ
ނތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ގާތްކަމެއްކަމަށް ފެ ް
ޒތުގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ަ
ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ،އޭގެ ާ
ށ
ށފިކަމަށްވާނަމަ ،މުޅި ޤާނޫނުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަފްހޫމާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނިންމަންޖެހިދާނެކަމަ ް
ޢާންމު މާނައާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮ ް
ނނުގެ މަފްހޫމާ ތަޢާރުޒުވުމުގެ
ވތަ އެ ޤާ ޫ
ނތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ނު ަ
ހ ނަތީޖާ ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ެ
ފެންނަހިނދުގައި ،އެ ދެކޮޅުނުޖެ ޭ
ވތަ ޢިބާރާތަކުން ،ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން ޢާންމުކޮށް ދޭހަވާ މާނައަށްވުރެ ޚާއްޞަ
އުސޫލު ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ ބަހަކުން ،ނު ަ
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ހފުމެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ީ
މާނައެއްގެ ބޭނުންކޮށް ،އެ ޚާއްޞަ މާނައިގެ ބޭނުން ި
( .86ރ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ" ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ
ތރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
ކށް އިއު ި
އެންމެހައި ނިންމުންތަ ަ
އެހެންނަމަވެސް ،މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ފަދަ މީރާގެ ނިންމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ނަމަ ،މީރާ ެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޅ
ހށަހަ ާ
ރއިން މީރާއިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކަށް ު
ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ތެ ެ
މ
އސް ،މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިން ާ
ނމުމެއް އައުމާ ހަމައަށް މީރާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަ ި
އެފަދަ ކަންކަމާމެދު ނިހާއީ ނި ް
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
ލފުތަކަކާއި ދަތިތަކަކާ މީރާއިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއި ް
އަދާކުރުމުގައި ނުހަނު ގިނަ ތަކު ީ
އދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ
( .87ބ) މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ަ
ދކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާއެއްކަމަށާއި ،އޭގެ ހެއްކަކީ މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށާއި،
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނުކުންނާނީ ެ
އ
ގ ި
ޢދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމު ަ
އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ އޮޑިޓްގައި ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އޮޑިޓްގައި ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ސަބަބުން މީރާއިން
ވއެވެ.
ކުރާ އޮޑިޓްތައް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެގެންދާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ެ
ކހުގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމަށްވެފައި،
( .88ޅ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޓެ ު
ދ
މީރާގެވެސް މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
ށ
އޑިޓްކުރުމުގެ ބާރެއް މީރާއަ ް
ނހިފޭނެ ޮ
ޙޞިލުކުރުމުގައި ބޭނު ް
މޤްޞަދު ާ
ނ ކަމަށްވެފައި ،އެ ަ
ތންތޯ ބެލު ް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
އބައިދީފައި
ޤާނޫނުން ލި ް

ތ ހިނދެއްގައި،
އޮ ް

އޮޑިޓްކުރުމަށް

ގަސްތުކުރިކުރުމަށްވެސް

އިއުތިރާޒުކުރެވޭ

ކަމުގައިވާނަމަ

އވެއެވެ.
ފދައަކުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަ ި
ތދާ ަ
ނ އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުން ނެ ި
ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނީ މުޅި ޤާނޫ ު
ފކުރާ ފަރާތުން މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް މާނަކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާ
( .89ކ) އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާ ު
ނޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި ،އަދި ،އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކށް މާނަކުރަ ް
ނެތިކޮށްލާފަދަ ގޮތަ ަ
ޖ
ކންނަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީ ާ
ބބުން ނު ު
މނަކުރާ ގޮތުގެ ސަ ަ
ނ ާ
ކށްފި ހިނދެއްގައި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ގޮތަށް މާނަ ޮ
ނުނިކުންނާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މ
( .90އ) އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކަމާއި ،އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުނުކުރެވޭ ނަ ަ
ށ
މ ް
ށ އުނިކަން އަންނާނެ ކަ ަ
ށން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަ ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
ނނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާއަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާއިރު ،މީރާއިން
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ޤާ ޫ
ކސް ދައްކާ ފަރާތަކާމެދު އެޅޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމަކީ ޓެ ް
ށ
މ ް
( .91ވ) އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި ،ބަޙުޘްގެ ބޭނު ަ
އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވުމަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް ،އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން،
ނ
ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާ ެ
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ނނުއަސާސީގެ
ނޓިސްއަށް މި މަރުޙަލާގައި އިއުތިރާޒުނުކުރެވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޤާ ޫ
ޓ ޯ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ،އޮޑި ް
ބނެފައިވެއެވެ.
ދ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ފަދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ު
 43ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބި ޭ
ށ
ބ ް
ވނު ދެވަނަ އިޞްލާހާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބާ ަ
 .92ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެ ު
އ ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓްކުރުމާއި ،އިޢުތިރާޒުކުރުން ،އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
މވެސް ،އެ ބާބުގަ ި
ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ވީ ނަ ަ
ޤނުކުރެވޭ މިންވަރަށް
އ އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި ،ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލަ ތަޠްބީ ް
އިޖުރާޢަތުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލެ ް
މން
މން ،އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިން ު
އވެސް ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ޖރާޢަތުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފަ ި
ތިންވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އި ު
ކއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިދިޔަ
ނނަށް ބަދަލުތަ ެ
މބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ހން ޓެކްސް ނެގު ާ
ނިންމެވި ފަ ު
ނނެ ކަމުގައި މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮން ާ
( .93ހ) ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ތަސައްވުރުކުރެވިގެންދިޔަ ޙާލަތަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހާ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ
ލންޑްގެ
ކމަށާއި ،ޓްރެވަލް ޭ
ރތަކުން ހައްލެއް ހޯދައިދީފައިވާ ަ
ގ ދަށުން އިތުރުކުރެވުނު އަކު ު
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ތރާޒުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ،އެ
ނ އިއު ި
ނޓިހެއް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެ ް
މައްސަލައަކީ މީރާއިން އޮޑިޓް ޯ
ގ
މައްސަލައިގައި ،އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓު ެ
އ ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށް އެ
ބގެން އަންނަނީ މީރާއިން ޢަދަދެ ް
ލ ި
ނވި ނަމަވެސް ،އެ ފުރުޞަތު ި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެން ެ
ތތަކުގެ (ބ) ގައި،
ފހަގަކުރެވުނު ނުކު ާ
ލންޑްގެ ނިންމުމުގެ ާ
ތން ،ޓްރެވަލް ޭ
ކމަށާއި ،މިގޮ ު
ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ވ
ނ ާ
ނމާ ނިންމުންތަކުގައި މީރާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން ު
"...މިހެންކަމުން ،މީރާއިން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެތަނުން ނި ް
ނމަ އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަކުން އެކަން
މށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ަ
ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްފިކަ ަ
އއްވެސް ހުރަހެއް އޮވެގެން
ތން ެ
ނ އެކަށައަޅާ މުއްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮ ު
ދތަކު ް
ޤނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ބެލުމަށް ާ
އ
ނ ނުކުތާތަކުގެ (ވ) ގަ ި
ވ ު
ޔންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ،އެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެ ު
ނ ބަ ާ
ނުވާނެކަން "...މިފަދައި ް
ނ
ނންކުރަންވާ ީ
ވ ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބާރުގެ ބޭ ު
"...އެހެންނަމަވެސް ،މީރާއިން ވެސް އެއިދާރާއަށް ލިބިދީފައި ާ
ނ
ކ ް
ރއިން ޢަމަލުކުރާނަމަ އެ ަ
ނ ބޭރުން މީ ާ
ގ ތެރޭގައި ކަމުން މިއިންތަކު ް
ޤވާޢިދުތަކުގެ އިންތަކު ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ަ
ނ
ކ ް
ފާހަގަކޮށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތެއްގައި ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޮންނަންވާނެ ޙައްޤެއް ަ
ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ "....މިފަދައިން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގ
( .94ށ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
 42ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެވުނު އަކުރު ކަމުގައިވާ (ށ) ގެ ޛަރީއާއިން ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި އިސްވެ
އވެއެވެ.
ނ އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަ ި
ނނަށް ގެނެވިފައިވާ ކަން އެނގެ ް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޤާ ޫ
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( .95ނ) ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމަށްވާއިރު،
އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ވުޖޫދުވުމުގެ މާ ކުރިން ،ޓްރެވަލް
ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޮތް އުސޫލަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ހާލަތަކީ އެ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން
ކަނޑައަޅާ އަދަދު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ނިންމުމުން ،އެ ނިންމުމާ އެކުކަމަށްވާއިރު ،މި މައްސަލައިގެ މައްޗަށްވެސް
ވނީ އެ އުސޫލުކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ތަތުބީޤުކުރަން ާ
 .96ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ
ނ
ށ ް
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ފނުވަންވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ކުށެއްކޮށްފި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ޮ
ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

މީރާއިން

ނޯޓިސް

ދީފައިވަނީ

ބީ.ޕީ.ޓީ

ގ
ޤާނޫނު ެ

ނ
ދަށު ް

ށ
ކަމަ ް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ނ
ފަރާތު ް

ށ
ރތަ ް
ޤނޫނީ ސަބަބެއް އެފަ ާ
ނމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ާ
ހން ަ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެ ެ
ކިޔާދެވިފައެއް ނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ފ
( .97ހ) ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށް ި
ށން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް،
ވނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަން ާ
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،
މީރާއިން ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ ަ
ސ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އެފަރާތަށް ކިޔާދެވިފައެއް ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ޓެކް ް
ށ
ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްފި ކަމަ ް
ރ
ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވޭނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކު ާ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ.
އެއްވެސް ޤަނޫނީ ނައްޞެއް އެ ޤާނޫނުގައި ނެތް ކަމަށް މީރާއި ް
ނ
ޤނޫނަކީ ވެސް އެ ޤާނޫ ު
( .98ށ) މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ،ކޮންމެ ާ
އ
އނިކަމެއް ނުވަތަ ހުސްކަމެ ް
ތ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި ު
ނދިޔަ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަ ަ
އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގަމު ް
ނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި މައްސަލައަށް އެ މާއްދާ
ވ ެ
ފއިވާ ޤާނޫނެއްކަމުގައި ބަލަން ާ
ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ،ތަޢާރުފްކޮށް ަ
ނއް ވެސް އިޞްލާޙުކުރެވެނީ
ށފައިވާ ފަދައިން ،ކޮންމެ ޤާނޫ ެ
ކ ް
ގކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި ބަޔާން ޮ
ތަޠްބީޤްކުރާއިރު ،އިސްވެ ފާހަ ަ
ކަނޑައެޅިގެން އެ ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައިވާތީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވަނީ
ރއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވެސް ހަމައެކަނި އެ ޤާނޫނުގައިވާ 'އުނި' ކަމެއް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް މީ ާ
ކ
ބ ީ
ކރާ ފަރާތުން ދެކޭ ސަބަ ަ
ދރީ ޤާނޫނު ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ު
( .99ނ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް އިސްވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
ދޤްވުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ތަސް ީ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ޤާނޫނެއް ކަމުގައިވާތީ ކަން އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  9.7.2ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  9.7.3ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އެ ދެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވެން އޮތް ހިނދު ،މި
ކ
އށް ބެލެވޭކަމަށާއި ،ސަބަބަ ީ
ނނު ކަމަށް މީރާ ަ
މައްސަލައިގައި އިސްވާނީ ކޮން ޤާނޫނެއް ކަމަށް ބަލާއިރު ،އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
މ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަކީ ޢާންމު ޤާނޫނަކަށްވާއިރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޚާއްސަ ޤާނޫނަކަށްވުމުން ކަމަށާއިި ،
އ
މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމުން ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
ވ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ވެސް
ފނުވާފައި ާ
މށާއި ،ސަބަބަކީ ،މީރާއިން ޮ
އޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުންކަ ަ
ގުޅޭ ޚާއްސަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޮ
ޓ
ށން ކުރެވޭ އޮޑިޓްގައި ބަލާނީ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ބީ.ޕީީ .
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަ ު
ނނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންތޯ ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
ނމު ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނު އިސްވާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މި ޙާލަތުގައި ޢާ ް
މބްދަޢުއެއް ކަމަށްވާ generalia specialibus
ވ ޤާނޫނީ ަ
ނ ތަޠްބީޤްކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެ ޭ
ތން ވެސް ޤާނޫ ު
(.100ރ) މީގެ އިތު ު
 non derogantއަށް ނަޒަރު ހިންގުން މުޙިއްމެވެ .އެ މަބްދަޢުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ “the general does not derogate
ނނެއް އޮންނަ ހިނދެއްގައި،
އ މި މަބްދަޢުއަކީ އެއް ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤްކުރެވޭ ދެ ޤާ ޫ
” from the specificކަމަށާ ި
ކމަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭ ދެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް
އަދި އެ ދެ ޤާނޫނުގައި އެއް ަ
މ
ތ އެން ެ
މބްދަޢު ތަޠްބީޤްކުރެވޭ ގޮ ް
އޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ މަބްދަޢުއެކެވެ .މިގޮތުން ،މި ަ
ތަޠްބީޤްކުރާނޭ ޤާނޫނެއް ކަނޑަ ެ
ލވި މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާ
އވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ  House of Lordsއިން ބެއް ެ
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި Earl of Selbourne LC
 The Vera Cruz (1884) 10 App Cas 59ގައެވެެ .
ލިޔުއްވާފައިވަނީ“Now if anything be certain it is this, that where there are general words ،
in a later Act capable of reasonable and sensible application without extending them to
subjects specially dealt with by earlier legislation, you are not to hold that earlier and
special legislation indirectly repealed altered or derogated from merely by force of such
” general words, without any indication of a particular intention to so.މިފަދައިންކަމަށާއިEarl ،
of Selbourne LC

ގެ މި ބަސްފުޅުން ،މި މައްސަލައިގައި ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،އެ ބޭފުޅާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ،ފަހުން ފާސްކުރެވޭ ޤާނޫނެއްގައި ޢާންމު ބަސްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ
ށ
ނ ް
ޤނޫ ަ
ވތަ އެ ާ
ކމަށް ،ނު ަ
ނ ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް އުވާލެވުނީ ަ
ގ ސަބަބުން ،ކުރިން ފާސްކުރެވު ު
މ ބަސްތަކު ެ
ނަމަވެސް ،އެ ޢާން ު
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ނ
ށ މީރާއި ް
ގންނުވާނެ ކަމަ ް
ނ ދުރުހެލިވާންވީ ކަމަށް ބަލައި ެ
ޠބީޤްކުރުމު ް
ނ ތަ ް
ނވަތަ އެ ޤާނޫ ު
އިޞްލާޙެއް ގެނެވުނީ ކަމަށް ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
އ
ޤނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ެ
މން ،ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
(.101ބ) އެހެންކަ ު
ސ
ށން ޓެކް ް
ގ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ލހު ގެނައުމު ެ
ނށް  2ވަނަ އިޞް ާ
ޤނޫ ަ
ޤާނޫނު ތަސްދީޤްކުރެވުނު ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
މ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެވުނު އަކުރު ކަމުގައިވާ (-1ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީި ،
ނ
މައްސަލައިގައި ދިމާވެފައި އޮތް ޙާލަތަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނު ކަމުގައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ތަޠްބީޤްކުރުމު ް
ހ
މށާއި ،އަދި ،މި ޙާލަތުގައި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޚާއްސަ ޤާނޫނު ކަމަށްވެފައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ދުރުހެލިވާންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަ ަ
އވެއެވެ.
އިދާރީ ޤާނޫނަކީ ޢާންމު ޤާނޫނު ކަމުގައިވުމުން ،އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަ ި
ކ
މ ީ
ޖހޭ މުއްދަތެއް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވު ަ
އޓަންނު ެ
 .102ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހަ ް
ނ
ނމަވެސް ،މީރާއަށް އެފަދައި ް
ވނެ ކަމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ަ
މީރާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުރެ ޭ
ނވާކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން،
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގައި އޮތް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ު
ތރޭގައި އެކަނި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވާ ނަމަ،
ޤާނޫނު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ެ
ށ
މ ް
ދށުން ގަސްތުގައި ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަ ަ
ނ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ަ
ގ  20ވަ ަ
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ެ
އ
ބތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ނޯޓިހެ ް
ބލުކުރެވިދާނެ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ނުވަތަ ޤަ ޫ
ފއެއްނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި އޮޑިޓްކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމް މުއްދަތުގައި
ފޮނުވިދާނެ ކަމަކަށް ބަޔާންކޮށް ަ
ވއެވެ.
އެކަނި ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެކަން ޤާނޫނުގައި ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ެ
ށ
( .103ހ) އޮޑިޓްކުރަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވުމުން ،ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަ ް
ނ
ހއް ނުފޮނުވޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  9.8.3ވަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުން ،މީރާއަށް އޮޑިޓް ނޯޓި ެ
ފރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އޮޑިޓްކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހަމައެކަނި ލިޔެކިއުމަކީ ޓެކްސް
ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ނ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ގކުރާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،މީރާއި ް
އ ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ފާހަ ަ
ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށާއި،
ނ
ހއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއި ް
ނތުމަކީ އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮތް ހުރަ ެ
އޓިފައި ެ
ފރާތުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެ ް
އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ދައްކާ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ.
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އ
ގ ި
ކރެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ަ
ގ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ހިނދެއްގައި ،އޮޑިޓްނު ު
(.104ށ) ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ެ
ބބެއް ނެތް ކަމުގައި މީރާއިން
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުން ،މީރާއަށް އެ ޙާލަތުގައި އޮޑިޓްނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޤާނޫނީ ސަ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ.
(.105ނ) ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ފާއިތުވާފަހުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި ނަމަ ،މީރާއިން ހޯދުމަށް އެދޭ ލިޔެކިއުންތައް
ށ
މރާއަށް އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަ ް
ނ ީ
ބބު ް
ތޔާރެއް ކަމާއި ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުވާނުދިނުމުގެ ސަ ަ
މީރާއަށް ފޯރުވައިދިނުމަކީ އިޚް ި
މށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް،
ކށްފައިވާކަ ަ
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  9.8.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
ސ
ދށުން ޓެކް ް
ގ (ޅ) ގެ ަ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާ ެ
މބެހޭ ި
ލންދިނުމަކީ ޓެކްސް ނެގު ާ
އޮޑިޓްތަކުގައި މީރާއަށް އެއްބާރު ު
ޓ
ޠލު އޮޑި ް
ދައްކާ ފަރާތުން އަދާކުރާންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ކަމުގައިވީ ހިނދު ،މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ބާ ި
ޝރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމަވާފައިވާ ނެތް ހިނދެއްގައި ،އެ އޮޑިޓް
ަ
ނޯޓިހެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރައިބިއުނަލްއަކުން ނުވަތަ
ޒންމާއެއް ކަމުގައި މީރާއިން
ޤނޫނީ ި
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ާ
ޓއްގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ އި ް
ގ އޮޑި ެ
ށން ހިން ާ
ނޯޓިހެއްގެ ދަ ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
.106ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން މީރާއަށް އޮޑިޓް ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
މީރާގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް ،މީރާއަށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ
ނ
ގ މިންވަރު ހިސާބުކުރަމު ް
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހު ެ
ނގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީއާއި ،ޓެ ް
ނ ު
ނނީ ޤާ ޫ
ނ އަން ަ
ބާރު ލިބިގެ ް
ގ
ނ ެ
ރގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވީ ހިނދު ،މީރާއަށް ޤާނޫ ު
ތންތޯ ބެލުމަކީ މީ ާ
ގތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއް ޮ
އަންނަނީ ާ
ދަށުން މަތި ކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދައިން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ވއެވެ.
ނނުވާ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައި ެ
މގެ ބާރާއި އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެ ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢަމުރެއް ނެރު ު
ހ
 .107ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  1.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އޮޑިޓް ނޯޓިހެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެ ޭ
ސ
ހށް ޢަމަލުނުކުރުމަކީ ޓެކް ް
ޓ ަ
ވަކި އުންސުރުތަކެއްވާ ކަމާއި ،އެފަދަ އުންސުރެއް ފުރިހަމަނުވާ ނޯޓިހެއްދީފި ނަމަ ،އެ ނޯ ި
ރ
ނމަވެސް ،މީރާއިން ކު ާ
ކށްފައިވީ ަ
ލބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަ ޮ
ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ި
ކ
ގ (ޅ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައް ާ
ޤނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާ ެ
މކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
އޮޑިޓްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދިނު ަ
ނ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ،އަދި
ށފައިވާ ޤާނޫ ީ
ފަރާތްތަކާ މަތިކޮ ް

ލ
އވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ބާޠި ް
އން މި މައްސަލައިގައި ފޮނުވާފަ ި
މީރާ ި

އ
ނޓިހަކީ ޞައްޙަ ނޯޓިހެއްގެ ގޮތުގަ ި
ނމާފައި ނެތުމުން ،އެ ޯ
ނ ް
އނަލްއަކުން ި
ކޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބި ު
އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ކަމަށް ޯ
ނ
ޒންމާއެއް ކަމުގައި މީރާއި ް
ޤނޫނީ ި
މލުކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ާ
ޓހާ އެއްގޮތަށް ޢަ ަ
މށާއި އަދި ،އެ ނޯ ި
ބަލަންވާނެކަ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .108އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  1.6ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް
ކ
ނބުނުމަ ީ
މގައި މީރާއިން ބު ާ
ނނަ ޙައްޤެއް ކަ ު
އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އޮޑިޓް ނިމުމަށްފަހު އޮ ް
ލބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ި
ވސް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 64
ނމެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަ ެ
ބ ު
ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ބުނާ ު
ވަނަ މާއްދާގައި "ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން މެނުވީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެނެއް
ނ
ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ހިނގަމުންމިދާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން އަމުރެއްކޮށްފައިނުވުމުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  64ވަނަ
ކރެވޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މާއްދާއަކީ މި މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް ،މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤް ު
ޓ ނޯޓިހެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު
ގ  1.6ވަނަ ނަންބަރުގައި ،އޮޑި ް
މ ބަޔާނު ެ
 .109ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަ ަ
ނޯޓިސް ލިބޭ ފަރާތުން ޚުސޫމާތެއް އުފައްދާ ޙާލަތުގައި މިރާއިން އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް
ނވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ޖބޫރުކުރުވުމަކީ" މީރާއަށް ލިބިގެ ް
އިލްތިޒާމުތަކެއް އުފުލުމަށް "މަ ު
ށ
ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުރަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މަޖުބޫރުކޮށްފައެއްނުވާނެ ކަމަށް ީ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އޑިޓް ކުރިއަށްނުގެންދިޔުމަށް ޓެ ް
ފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ ދަށުން ޮ
(.110ހ) މި މައްސަލައިގައި ފޮނުވާ ަ
ނަންބަރު  08( TAT-VA/2020/004ނޮވެންބަރު  )2020ވަގުތީ އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޢަމުރުކޮށްފައިވާތީ،
ޙލަތެއްގައި ވެސް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި ،މީރާއިން ވަކި ކަމެއް
މި މައްސަލައިގެ އޮޑިޓް މި ވަގުތު އޮތީ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ފަދަ ާ
ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް "މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައިވާ ނަމަ" ،މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވަނީ ކޮން
ކަމެއް ކުރުމަށްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ކ
ކގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަ ީ
މރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓްތަ ު
ރމަށް މަޖުބޫނުކުރި ނަމަވެސްީ ،
( .111ށ) މީރާއިން ވަކި ކަމެއް ކު ު
އ
ގ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެ ް
ރތު ެ
ނގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނ
ދ ެ
ލތިޒާމަކާ މެދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެކޮޅެއްނުހެ ޭ
ރޙަ ގޮތެއްގައި މަތިކޮށްފައިވާ އި ް
ށން ޞަ ީ
ނނުގެ ދަ ު
ކަމަށާއި ،ޤާ ޫ
ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ރ
ނގެ  3.3ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކު ާ
 .112ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާ ު
ތ
އދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަ ާ
އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ބަދަލުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ގކުރާކަމަށާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަ ަ
މށް ި
ތއް ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަ ަ
އެއްގޮތަށް މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަ
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އ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ި
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތުމަކީ މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ
ތން ،ޓެ ް
މަތީންތޯކަމަށާއި ،މިގޮ ު
އވެއެވެ.
ބއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަ ި
ކށްވާ ސަބަ ެ
އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހަ ަ
ދ
ރމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ މާއް ާ
ޠބީޤްކު ު
ނ މާއްދާގެ (ކ) އަކީ ތަ ް
(.113ހ) ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  20ވަ ަ
ލޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރުގައި ވެސް އޮތްކަމަށާއި،
ނށް ދެވަނަ އިޞް ާ
ނގުމާބެހޭ ޤާނޫ ަ
އުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ،ޓެކްސް ެ
އ
ނ ބާއްވާފައި އޮތުމުންެ ،
ނގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ ފަދައި ް
ޤނޫ ު
އެހެންނަމަވެސް ،ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
ހ
ށފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
މާއްދާއަކީ މިހާރު ވެސް ތަޠްބީޤްކުރެވެވެންވާނެ މާއްދާއެއް ކަމަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ވެސް ފާސްކޮ ް
އ
ޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެ ް
އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އި ް
ކ
ނނެއް ކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމަ ީ
ގއި ތަޠްބީޤްކުރެވޭނީ އެންމެ ޤާ ޫ
ކރެވޭ ދެ ޤާނޫނެއް އޮތް ހިނދެއް ަ
ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤް ު
ޖހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަ ެ

ސަފުހާ  52ގެ 41
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ
އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް
.1

ގ
ފުރަތަމަކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  1ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2014ގެ ނިޔަލަށް ވިޔަފާރީ ެ
ށ  30ޖޫން  2020ގައި
މ ް
ނތޯ ބެލު ަ
ނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ބކޮށްފައިވަނީ ޤާ ޫ
ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ހިސާ ު
ފހުން "އޮޑިޓް ނޯޓިސް")
ަ
މީރާގެ ނަންބަރު  1001888/AUDN-BPT/IS/2020/06އޮޑިޓް ނޯޓިސް (މީގެ
ފޮނުވައިފައިވެއެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ
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މަޤްޞަދާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން

ށ
ނންމުމަ ް
ލފަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި ،މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ި
ނނު) އާ ޚި ާ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ދރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7ޖުލައި 2020
ކރުކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި ާ
(އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުން) އިން ާ
ފކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.
ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  MIRA903ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާ ު
.2

ވ
ށހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައި ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ށ
ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ފަދަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަ ް

27

ނ
ބަޔާންކޮށް  23ޖުލައި  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަ ް
ރިވިއު ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

26

27

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)
ތށް  23ޖުލައި  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  220-OA/2020/041އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު .އެ ރިޕޯޓުގެ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ

 4ވަނަ ސަފުޙާގެ  CONCLUSIONގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “…. It has been decided that the Notice of Objection is not
”filed with regard to a decision as mentioned in Section 42 of the Tax Administration Act.

ސަފުހާ  52ގެ 42
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

.3

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މީރާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާނޫނީ މައިގަނޑު ހުއްޖަތްތަކަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާ ،އަދި

ލންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
މފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ .ޓްރެވަލް ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިން ާ
ލިމިޓެ ް
ޑވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނންމާފައިވާ ޓްރެވަލަ ލޭންޑް މޯލް ި
ޑ 28ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ި
ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
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ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން
.4

ދެވަނަކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  7ޖުލައި  2020ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައި ވަނީ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ވއިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށެވެި .
ފނު ަ
ތށް  30ޖޫން  2020ގައި ޮ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ
އކީ ޞައްޙަ ނޯޓިސްއެއް
ނވާ ނުކުތާތަކުގައި ،މީރާއިން ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒު ބި ާ
ގ
ފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި ވިޔަފާރީގެ ަ
ވއިފައި ވަނީ ޓެކްސް ނެގު ާ
ނޫންކަމަށާއި ،އެ ނޯޓިސް ފޮނު ަ
ކން
ކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޮ
ރން ކަމަށާއި ،އެއީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެ ް
މއްދަތ ތަކުގެ ބޭ ު
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ު
މށް
ކބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަ ަ
ކމަށާއި ،ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއް ި
ޓސްއެއް ކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ަ
ނ ި
މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދީފައިވާ ޯ
ނ
ވ ީ
ޤނޫނުގެ ދަށުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ނޯޓިސް ދީފައި ަ
ޓސް ދޭންވާނީ އިދާރީ ާ
ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ،އޮޑިޓް ނޯ ި
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ،އަދި އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިޔެކިޔުން
ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމު ނުވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ނ އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ފަދަ
ނނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ރ
މދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ގ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ެ
ށ  23ޖުލައި  2020ގައި މީރާ ެ
މށް ބަޔާންކޮ ް
ނިންމުމެއް ނޫންކަ ަ
ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ.

.5

ފރާތަށް  23ޖުލައި 2020
ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ނ
ނ އޮން ަ
ނމުންކަން އެނގެ ް
ނ ް
ކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވާ ި
ނންބަރު  220-OA/2020/041އޮބްޖެ ް
ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ަ
ނ
ށ ް
ގ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ރ ޤާނޫނު ެ
ޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ހިނދު ،އަދި ބަޔާންވެދިޔަ އޮބް ެ
ގ
ނނު ެ
އވާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކަށް ނިންމައިފަ ި
 44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ .މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ދަށުން

28

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  03އޮކްޓޫބަރު  2013ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013/HC-A/203ޤަޟިއްޔާ

29

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  25އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2014/HC-A/277ޤަޟިއްޔާ

ސަފުހާ  52ގެ 43
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ހޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި
ހށަ ެ
ބލައިލުން މުހިންމެވެ .އެގޮތުންު ،
ނނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތަކަށް ަ
ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާ ޫ
އވެ .އެއީ؛
މި ޓްރައިބިއުނަލުން މައިގަނޑު ދެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭންޖެހެ ެ
.i

ގ  42ވަނަ
ޤނޫނު ެ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ވއިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީެ ،
ފނު ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮ
ވތަ ނޫންތޯ؟
މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒު ކުރެވިދާނެ ފަދަ ނިންމުމެއްތޯ ނު ަ

.ii

ސއަކީ ޞައްޙަ ނޯޓިސްއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓި ް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް
.6

އށް ނަޒަރުކުރުމުން ،އެއީ،
އ ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ަ
ތިންވަނަކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  30ޖޫން  2020ގަ ި
ޓސްއެއްކަން އެނގެއެވެ .އެ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފޮނުވައިފައިވާ ނޯ ި
މ
ނ ެ
ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ،މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮ ް
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަރު ތަކެއްގައި
މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ަ
އ
ބނެވިފައިވާ އަހަރުތަކުގަ ި
ތކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި ،މި ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ު
އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައް ަ
އެމީހެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ،އެންގިދާނެއެވެ.
މ ޤާނޫނުގައި ނިސްބަތްކުރާނީ" ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން"
އަދި މިފަދަ އެންގުންތަކަށްި ،
ވ
ބތް ާ
ފއިވާ ހާލަތަށް ނިސް ަ
މން ،އެ އަކުރެއްގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މިގޮތަށެވެ .އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) އަށް ބެލު ު
ޓެކްސް ބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
މއްދާގެ
ވނަ ާ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 26
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އޑިޓްކުރުމުގެ ބާރާއި ،އެ
ވތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ޮ
ށހަޅަންޖެހޭ ި
ދަށުން ހު ަ

ނނުގެ 20
ޓކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ޫ
ބާވަތުގެ ޓެކްސް ބަޔާންތައް އޮޑި ް
ވނަ މާއްދާގެ
ގ ޤާނޫނުގެ ަ 20
ރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ވިޔަފާ ީ
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި (ޅ) ަ
ގން އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ޤާބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއްވެސް
(ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެ ެ
ވސް ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމުން
ޓކްސްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ،އެއް ެ
ކރާއި ޙީލަތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ެ
މީހަކު ގަސްތުގައި ނުވަތަ މަ ަ

30

މި މާއްދާގައި "ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން "..ކަމަށް
ހ
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބިނާކުރުމަށް އިންކާރުކުރުމާބެ ޭ
ސ ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާ (ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
އިޖުރާއަތެވެ .މި ތަނުގެ ރަނގަޅު ހަވާލާދިނުމަށް ވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް ް
ހިސާބުކުރުމާއި ،ދެއްކުން) އެވެ.

ސަފުހާ  52ގެ 44
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ރެކިފައިވާކަމަށް

ވާނަމަ،

ފދަ
އެ ަ

ގޮތަކަށް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށ
ޤބޫލުކުރެވޭވަރަ ް
ަ

ނުވަތަ

ށ
ބލުކުރެވިދާނެވަރަ ް
ގަ ޫ

ފުދޭވަރުގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ގ
އެމް.އައި.އާރް.އޭއަށް ލިބޭތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަން ާ
ލތުން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަމަށް
ތން ،މަކަރާއި ހީ ަ
ގ ު
ފދައިންނެވެ .އެ މާއްދާގައިވާ ޮ
މ ަ
އެންގުމެއް ފޮނުވިދާނެއެވެި ".
ކރެވިދާނެވަރަށް (ފުދޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތު) މީރާއަށް ލިބޭތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޤާބޫލުކުރެވޭވަރަށް ނުވަތަ ޤަބޫލު ު
އޮޑިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
.7

ދ
ވ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ހަވާލާ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނާމެ ު
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައި ާ
މައްސަލައިގެ ހަސްމުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވެފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާމެދު ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި އަދި
އަޑުއެހުމުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި އިތުރު ތަފުސީލު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ
ވ
ކ 12 31ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ތަސްދީގުކޮށްފައި ާ
ޤނޫނަ ީ
ގނައުމުގެ ާ
ނށް ދެވަނަ އިސްލާހު ެ
ޤނޫ ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ބބަށް (އޮޑިޓްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ
ޤާނޫނެއްކަމާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ާ
ނ
ރމުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަ ަ
ނސްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކު ު
ގ ެ
ބާރު) ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެ
މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ ،ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަޞްދީގުކޮށްފައި ވަނީ ޤާނޫނުގައި ހުރި އުނިކަންކަން
ނނަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި
ދ ފަހުން ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ޤާ ޫ
އިޞްލާހުކުރުމަށް ކަމަށާއި ،އަ ި
ނކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް
އޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނެއްކަމަށާއި ،ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތަކުގެ މަ ް
ޢަމަލު ކުރަންވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބުނެފައިވެއެވެ .މި ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި
ގ
އިސްވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމާއި ،މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގަސްތުކޮށްފައި ވަނީ ވިޔަފާރީ ެ
ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމާއި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ތޠުބީޤު ކުރުމުގައި ރިއާޔަތް
ޤނޫނު ަ
ނ ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި ާ
މށް މީރާއި ް
ޓ ނޯޓިސް ފޮނުވުންކަ ަ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑި ް
ށވާ  generalia specialibus non derogantއަކީ މި މައްސަލައިގައި ރިއާޔަތް
މބްދައުއެއް ކަމަ ް
ކުރާ ޤާނޫނީ ަ
ހ
އކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ކުރަންވާނެ މަބްދައުއެއް ކަމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަކީ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެ ް
ކށް ވުމުން ،އިސްވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމަށްވެސް މީރާއިން
އިދާރީ ޤާނޫނަކީ އާންމު ޤާނޫނަ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) .އެ

ޤާނޫނަށް މީގެ ފަހުން ހަވާލާދޭނީ "ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު"

ސަފުހާ  52ގެ 45
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

.8

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ހަތަރުވަނަކަމަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ،އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަ ް
ނބަރު
ނނު ނަ ް
ފށާފައިވާ ޤާ ޫ
ރ  2019ގައި ޢަމަލުކުރަން ަ
ޖލައި  2011ގައެވެ .އަދި  17ޑިސެންބަ ު
ފަށާފައިވަނީ ު 18
( 25/2019އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ

32

(ހ) ގެ ()1

33

ގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން

ގ
މން އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ،އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު އުވި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގަ ު
ނ މާއްދާގެ
ގއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  88ވަ ަ
ދލުވެފައި ވާކަން އެނ ެ
ދަށަށް ބަ ަ

34

(ނ)

35

ދ
ގައިވާ ގޮތުން ،އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އަ ި

ނ
ށން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ް
ކންކަމާމެދު އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަ ު
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނުތައް ދެމިއޮތްނަމަ އެ ަ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
.9

ށ
ފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން އޮޑިޓްކުރަމަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  30ޖޫން  2020ގައި ފޮނުވައި ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ  1ޖަނަވަރީ  2014އިން  31ޑިސެންބަރު  2014ގެ ނިޔަލަށެވެ .އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ
ސ
ގ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓި ް
މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާ ެ
ވނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ
ސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެ ަ
ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ،މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާކަމާއި ،ޓެކް ް
އ
ބނާ މާއްދާއެ ް
ހނެ ކަމަށް ު
ދންޖެ ޭ
ޤޤުކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްކަން ޭ
ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓްކުރުމާއި ،ތަޙު ީ
އެ ޤާނޫނުގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް
ނ
ވތީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއި ް
އ ނު ާ
އނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކިފަ ި
ނ ހުއްޖަތެއް އިސްތި ު
ކށްދޭ ޤާނޫ ީ
ލތު ޮ
މށް ދަލާ ަ
ފޮނުވަންޖެހޭނަކަ ަ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެ ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމާބެހޭގޮތުން
ހ
ބ ޭ
ދވެރިކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ޤނޫނު މެ ު
ނ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ާ
ނށް ދެވަ ަ
 .10ފަސްވަނަކަމަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ަ
މށްފަހު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ނނަށް އިޞްލާހު ގެނައު ަ
ދ އިޞްލާހުކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ޤާ ޫ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއް ާ

32

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން

އަންނަނިވި ޤާނޫނުތައް އުވި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެއެވެ".
33

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)؛ އަދި"..
34

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" މި ޤާނޫނުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ

ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުރި މުއްދަތުތަކަށް އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅ ގޮތުން ،އަންނަ ނިވި ކަންކަން ހިމެނ
ގޮތުން ،ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނުތައް ދެމިއޮތްނަމަ އެ ކަންކަމާމެދު އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުންނެވެ".
35

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުގެ

ވރުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ޖޫރިމަނާއާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުން؛"
ޞައްޙަކަން ކަށަ ަ

ސަފުހާ  52ގެ 46
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ
ގ
ގން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށި ެ
ތެރޭގައި ،އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެންގުމަށް
ނ
ތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން' މިފަދައިންނެވެ ".އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކު ް
ދނީ 'އިއު ި
މި ޤާނޫނުގައި ހަވާލާ ޭ
އިއުތިރާޒު ކުރެވިދާނެ ދެ ބާވަތުގެ ނިންމުމެއްވެއެވެ .އެއީ ،މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
އ
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގަ ި
ތކެވެ .އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް) ޢިބާރާތަކީ ޓެކްސް ެ
މން ަ
ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިން ު
ނވެ.
ތތަކެއް ނޫ ެ
މާނަކޮށްފައިވާ ޢިބާރާ ް
.11

ލ
ވ ް
ހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ .ޓްރެ ަ
 3އޮކްޓޫބަރު  2013ގައި ދިވެ ި
ހގަކުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން
ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ފާ ަ
ވއްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެ
ގ މު ަ
އން "...މިހެންކަމުން މީރާ ެ
ގ ތެރެ ި
ގކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކު ެ
ފހަ ަ
ނުވަވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ާ
ނގުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސް
ނ ނިންމުންތައް ފިޔަވާ ޓެކްސް ެ
ކއި އެފަދަ އިދާރީ އެހެނިހެ ް
ނންމުންތަ ާ
އިދާރާއިން ނިންމާ ި
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަކީ އެނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް
ޖ
ޓރައިބިއުނަލުގައި ޗެލެން ް
ތކާއި އެއްގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ް
ނ ކުރެވިގެންވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލު ަ
އ ބަޔާ ް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކުގަ ި
ނ
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
އހެން ނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ށ ގަބޫލު ކުރެވޭކަމާއިެ ،
ނތަކެއް ކަމަ ް
ކުރެވިދާނެ ނިންމު ް
ނން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ
މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބަށާއި ،އެ ބާބުގައި އެކުލެވިފައިވާ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށާއި ،މި ޤާނޫ ު
ނަތީޖާގެ މައްޗަށާއި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނަށާއި މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި

ބެލުމުން އެ

އ
މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަށް ޗެލެންޖް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ މީރާގެ އެފަދަ ނިންމުންތަ ް
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ "މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާއި ގުޅިގެން މީރާއިން

އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ

ވނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރާ
ޤނޫނުގެ ަ 44
ގމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ކމާއި މިހެންކަމުން ޓެކްސް ނެ ު
ގބޫލުކުރެވޭ ަ
ހިސާބުން" ކަމަށް ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ މީރާއިން ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
ވ
އ ާ
ގން ހެދިފަ ި
ނން ބާރުލިބި ެ
ނނާއި އެ ޤާނޫ ު
ގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
އެކަން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގުމުން އެކަމަށް ޓެކްސް ނެ ު
އ
ށހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމާ ި
އދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހު ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާ ި
ގ
ހނަމަ އެ ނިންމުން ނިންމާތާ  30ދުވަހު ެ
ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާއި މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެ ޭ
ތެރޭގައި ކަމާއި "...،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަފުހާ  52ގެ 47
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
 .12އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައިވާ ގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ކރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ
ގ ޙައްޤު ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ު
ކށް ޗެލެންޖްކުރުމު ެ
މ ނިންމުންތަ ަ
ނން ާ
މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ި
އ
މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުންނެވެ .ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފަ ި
ހށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒު ކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި އޮޑިޓް
މިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ު
ދ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ،އަ ި
ވ ަ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 42
ވމުން ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ނޯޓިސްއަކަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައި ު
މށް
ދ ،މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫންކަ ަ
އިސްވެބަޔާންކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާ ީ
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ .އިސްވެބަޔާންކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި،
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ނުވަވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް
އހެނީ އެ މައްސަލައިގައި
އ ކަމާމެދު ދެބަސްވެވޭކަށްނެތެވެެ .
ޓ ނޯޓިސްއަކީ މީރާގެ ނިންމުމެ ް
ބަލާއިރު ،މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑި ް
ޓ
ޑ ާ
އން ހިންގާ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން މީރާއިން ހިންގި އޮ ި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާ ި
މކަށް  -އޮޑިޓް ނޯޓިސް ހިމެނޭގޮތަށް – އިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރެވިދާނެ
ގުޅިގެން ނިންމި ކޮންމެ ނިންމު ަ
ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުންތަކަށް ޠަޢުނުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ށ
ތކަށް މާނަކުރެވިދާނެކަމަ ް
އހެންގޮ ަ
ޢބާރާތް ެ
ބއުނަލުން އެ ި
ތ ޚިލާފަށް މި ޓްރައި ި
ކށް ،އެގޮ ާ
ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނި ޮ
އަހުރެން ނުދެކެމެވެ .އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ
ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސްޓޭންޑް ( )standމިހިނދަށް ބަދަލުވެފައެއްނުވެއެވެ.
ލންޑް ޤަޟިއްޔާގެ ފަހުން،
ވލް ޭ
ނފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .ޓްރެ ަ
 .13އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
އ
ބދަލުތަކެ ް
ށން 44 ،ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބަށް ަ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހުގެ ދަ ު
ކ
ޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަ ީ
އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ އިޞްލާހުގެ ދަށުން މީރާ ނުވަތަ ކޮމި ަ
 42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒު ކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ
ނފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ.
ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއު ާ
ދ
އެހެންކަމުން މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީވެސް  42ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަ ަ
މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމަށްވާތީ ،އެ ނިންމުން (އޮޑިޓް ނޯޓިސް) އާމެދު
އވެއެވެ.
އިއުތިރާޒުކޮށް އަދި އިސްތިއުނާފުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް ފަ ި
ސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
އފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކް ް
ފނުވަ ި
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮ
 .14އަދި އެގޮތުގެމަތިން ،މީރާއިން ި
ރ
ޖނެރަލްގެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ދށުން މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެ
 42ވަނަ މާއްދާގެ ަ
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ނ
ނ ީ
ބނާވެފައިވާ ޤާ ޫ
ނންމުން ި
އޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ި
އބިއުނަލްގައި އެދިފައި ވީނަމަވެސް ،ދިވެހިރާ ް
ފަރާތުން މި ޓްރަ ި
ނ
ހުއްޖަތްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބު އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން ،ދެވަ ަ
ފއި ނުވާތީ ،އެ އިޞްލާހަކީ،
ވ ަ
އިޞްލާހުގެ ދަށުންވެސް އެ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބުގެ މާއްދާތައް ތަރައްތުބުވެފައިވާ ގޮތް ބަދަލު ެ
ޗލެންޖްކުރުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން
އން ނިންމާ ނިންމުން" އަށް ެ
ދށުން "މީރާ ި
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުން
.15

ލންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ހަވަނަކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ .ޓްރެވަލް ޭ
ގއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ
ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެ ފަހުން އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހު ަ
(ހ) ގެ ދަށުން ،މީރާއިން ނިންމާ ނިންމު ް
ނތަކުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ
ނ
ކން އެނގެއެވެ .އެގޮތުން ،މި ރައުޔުގެ  11ވަނަ ފިޤްރާއި ް
ނިންމުންތަކަށްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ކުރެވިދާނެ ަ
 14ވަނަ ފިޤްރާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަކިގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް
އ
ފ ި
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،36ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގައި މާނަކޮށް ަ
ސއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
ފކުރާ ފަރާތަށް  30ޖޫން  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓި ް
ނުވެއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާ ު
މމެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.
އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިން ު

ނ "...
މށް މާނަކޮށްފައި ވަ ީ
ދގައި 'ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް' ކަ ަ
ނ މާއް ާ
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  43ވަ ަ
 .16ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެ
އ
ކސޭޝަން އަށެވެ ".އަދި ެ
ނނުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ނބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
މާއްދާގެ ދަށުން 'އެމް.އައި.އާރް.އޭ" ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ " ...ޤާނޫނު ނަ ް
އފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ".
ތރިޓީ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަ ި
ވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮ ޯ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން "މޯލްޑި ް
މިފަދައިންނެވެ.
ނ ،ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް އަދި އެމް.އައި.އާރް.އޭ (މީގެ ފަހުން
 .17ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ް
"މީރާ") އަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ ވަކި ދެ ޝަހްސެއްކަމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން
ބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
ނންމޭނެ ކަންކަން ވަކި ވަކިން ަ
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ި
ނންބަރު ( 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ
ދގެ (ހ) އަދި ގަވާއިދު ަ
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއް ާ
36

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  03އޮކްޓޫބަރު  2013ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013/HC-A/203ޤަޟިއްޔާ
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ވއިދު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (އ) 16 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) 17 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ،
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަ ާ
 17ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 59 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ،އަދި  65ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ށފައިވެއެވެ.
ނންމުންތައް ބަޔާންކޮ ް
ޓެކްސްސޭޝަންއަށް ނިންމޭނެ ި
ނ
ނކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ީ
ނބަރު ( 4/2011މާ ަ
 .18ޤާނޫނު ނަ ް
އއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ،އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ
"ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލަ ެ
ނނުގައި
ނޖެހޭ އުސޫލަކީ ،ޤާ ޫ
ބލުކުރަ ް
ތ ސާދާ ޖުމްލައަކަށްވާނަމަ ،ޤަ ޫ
ތ ސާދާ ޢިބާރާތަކަށް ،ނުވަ ަ
ބހަކަށް ،ނުވަ ަ
ދޭހަނުވާ ސާދާ ަ
ދ އެ ޤާނޫނުން ދޭހަވާ މާނައަކީ،
ކން ،އަ ި
ނންވިގޮތަށް ަ
ރން ބޭ ު
ނ ބަޔާންކު ަ
ނގެ މަޖިލީހުން އެކަ ް
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ރައްޔިތު ް
ކން ".މިފަދައިންނެވެ.
ދން ބޭނުންވާ މާނަ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭހަކޮށް ޭ
 .19ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން "އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ،މި މާއްދާއާ
މ މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން ،އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮން ެ
އަހަރު ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި ،މި ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ
ހއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި
ބުނެވިފައިވާ އަހަރުތަކުގައި އެމީ ެ
ފއިވާ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ
ބަޔާންކޮށް އެންގިދާނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ .އިސްވެބަޔާންކޮށް ަ
ގ
ފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ކމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ވިޔަފާރީގެ ަ
އާއި މި ރައުޔުގެ  14ވަނަ ފިޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން ަ
ކރާ ފަރާތަށް  30ޖޫން  2020ގައި ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު ު
މޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި މީރާއަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ ވަކި ދެ
ބލެވޭކަށް ނެތެވެ .އެހެނީ ،ކޮ ި
ޓެކްސޭޝަން ނިންމުމެއްކަމަށް ެ
ޝަހްސެއްކަމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް
އ
ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ މީރާ އަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،މިއީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނިންމި ނިންމުމެ ް
ނ
ނޫންކަން އެނގެއެވެ .ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއަށާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިންމޭ ެ
ނ
ކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމަކު ް
އވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދުޮ ،
ނިންމުންތައް ވަކިން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ.
ނނު ަ
މޖެހިފައިވާނަމަ ،އެގޮތަށް ޤާ ޫ
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާގޮތަށް ހަ ަ
ހ
ބ ދޭންޖެ ޭ
ބއުނަލުން ޖަވާ ު
މ ޓްރައި ި
މ ރައުޔުގެ  5ވަނަ ފިޤްރާގައި ި
ތގެމަތިން ހުރުމާއެކުި ،
 .20އިސްބެޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮ ު
ބދެވެންނެތްކަމަށް އަހުރެން
ދެ ސުވާލުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ސައްހަކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލަށް މިހިނދުގައި ޖަވާ ު
ދެކެމެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ .މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-B/2020/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .21ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔު
އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .22ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާ ި
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