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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-B/2020/031 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1001778BPT001 | ޓިން: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަމިން ބިލްޑްވެއަރ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ޛުލަޤަޢިދާ 23 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 2022ޖޫން  23 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން 

 
 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތު( ،ރައީސް މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު  ،ނައިބު ރައީސް 

 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ،މެންބަރު 

 

-Cއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

0879/2008) 

 
-Pއެސް އެންޑް އޭ ލޯޔަރސް އެލް.އެލް.ޕީ )ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:  ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

0178/2002) 

 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  
 1442ޞަފަރު  3 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 2020ސެޕްޓެންބަރު  20 

  
   1442ޞަފަރު  20 :1އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 

   2020އޮކްޓޫބަރު  07 
  
  
  
 

  

                                                           

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

 AUDN-BPT/IS/2020/03/1001778 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

 20202ޖުލައި  1 )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(: ފޮނުވި ތާރީޚް

 2014ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  1 މުއްދަތު: ކުރެވޭއޮޑިޓް

 ބީ.ޕީ.ޓީ ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 - ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެނގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

 - މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

 - އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

 - ނިންމި ތާރީޚް:އޮޑިޓް 

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

 2020ޖުލައި  6 :އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް

 - އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:
 - އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

 2020ޖުލައި  23 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚްޓެކްސް ދައްކާ 

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 

 OA/2020/039-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2020 ސެޕްޓެންބަރު 20 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 - :މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު އިސްތިއުނާފީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ 

 - ގޮތަށް(:

ހިތްަހމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް މީރާގެ ނިންމުމާމެދު  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް

 OA/2020/039-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2020ޖުލައި  23 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 

  

                                                           

2
 2020ޖޫން  30ނޯޓިސްގެ ތާރިޚް: އޮޑިޓް  
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 ޞާ ސަލައިގެ ޚުލާ މައް 

ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  1އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތް މޯލްޑިވްސް 

-AUDN/1001778 ނަންބަރު ގައި މީރާގެ 2020ޖުލައި  1، ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި 2014

BPT/IS/2020/03 ( "ްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާަފއ2020ިޖޫން  30"އޮޑިޓް ނޯޓިސ ).ެވެއެވ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެ  3މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު

އާ ހިލާފަށް ދީފައިވާ ޯނޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮްށ  4ނޫނު ޤާނޫނުގެ މަގުސަދާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  2020ޖުލައި  6

ޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަަތ މީރާއިން ަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ބުނާފަަދ ކޮމި 42ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިސްއަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ފޮނުވި ނޯޓިސްއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ނޯޓިސްއާމެދު އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާގެ 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  2020ޖުލައި  23"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު" އިން ނިންމައި،  OA/2020/039-220ނަންބަރު 

 ރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.ފަ

 20 ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2020/039-220މިއީ، މީރާގެ ނަްނބަރު 

 އެވެ.މައްސަލަ TAT-CA-B/2020/031ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނަބރު  2020ސެޕްޓެންބަރު 

 

 

 

  

 

 

                                                           

3
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   
4

 )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   
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52 ގެ  5   ހާސަފު 
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 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް ޓެކްސް އެޕީލް 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޑިސެންބަރު 31އިން  2014 ޖަނަވަރީ  1 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

-AUDN/1001778ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ާޤނޫނާއި ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނތޯ ބެލުމަްށ މީރާގެ ނަްނބަުރ 

BPT/IS/2020/03 "ްގައި  2020ޖުލައި  1 ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ( 2020ޖޫން  30) "އޮޑިޓް ނޯޓިސ

 .ފޮނުވައިފައިވެއެވެ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެ  ނޯޓިސްއަކީމީރާގެ އޮޑިޓް  ދެވަނަކަމަކީ: .2

ށް ދީފައިވާ ޯނިޓސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަޚީލަ އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ ޤާނޫނުގެ މަގުސަދާއި

"ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން"  MIRA903މީރާގެ ނަންބަރު  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2020ޖުލައި  6

ރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އިއުތިާރޒުގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުމީރާގައި  މެދުވެރިކޮށް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަަތ މީރާއިްނ ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނާފަަދ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިންމުން )އޮޑިޓް ނޯޓިސް( އަކީ 

ގައި  2020ޖުލައި  23މެދުވެރިކޮށް  OA/2020/039-220ނިންމުމެއް ޫނންކަމަށް ަކނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު ނިންމި 

 .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންާގފައިވެއެވެ

  039OA/2020/-220 ، މީރާގެ ަނންބަރު ފަރާތުން  ގެއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިންވަނަކަމަކީ: .3

ވަނަ  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް "

ޓެކްސް އެޕީލް  ގައި 2020ސެޕްޓެންބަރު  20 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މާއްދާގެ ދަށުން

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅައިފައިވެއެވެ

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު " 039OA/2020/-220 މީރާގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ، ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

ށް މީރާއިން ޚީލާފުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  42ގެ ާޤނޫނުއިދާރީ  ،ނިންމުމަކީ ނިންާމފައިވާ މީރާއިން ރިޕޯޓް" ގައި

 ކްސް ދެއްކުމުގައިނެއްގެ ދަުށން ދައްކަްނޖެހޭ ޓެޤާނޫޓެްކސް  ދިނުމަށާއި،ނިންމައިފައިވާ ިނންމުމެއް ކަމަްށ ކަނޑައަޅައި 

 ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް މަކަރާއި

 ދޭންޖެހޭ ޯނޓިސް ށްބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަ ހާލަތުގައި، މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރަން

އޮޑިޓް ނޯޓިސް އަކީ،  ދިނުމަާށއި،ނ( ެގ ދަުށންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި -1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30ގެ ާޤނޫނުދޭންޖެހޭނީ އިދާރީ 

ށް ޚީލާފަނ( އާ -1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ) 30ގެ ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި އިދާރީ  20ގެ ޤާނޫނުބީ.ޕީ.ޓީ 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ޓިސްގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް އެ ނޯ ދިނުމަށާއި،މީރާއިން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 މަށެވެ.މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް 

 

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ގައި ނަގާފައިވާ  2020ނޮވެންބަރު  15އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

 ޚުލާޞާ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ؛ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީގައި  2020ނޮވެންބަރު  15އްސަލައިގައި މީރާއިން މި މަ .5

ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން ހުަށހަޅާފައިވަނީ މީރާއިން ފޮނުވާފަިއވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ސައްހަ ނޫން އޮޑިޓް ނޯޓިސް އެއް 

ފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކަމާށައި، މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ  42އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނުގެ އިދާރީ ާޤނޫ ކްސް ނެގުމާބެހޭގޮތުގެމަތިން ކޮްށފައިވާ އިއުތިާރޒެއް ނޫންކަމަށާއި، ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެ

ނީ މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން ނިންމާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަ  44

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ މީރާގެ ނިންމުމުގައި ހިމެނިގެންނުވާ އެ އިސްތިއުނާފުގައި  ނިންމުންކަމަށާއި،

ނުުކތާތަކެްއ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިސްތިއުނާފު ޯފމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ުނކުތާތައް( 

ގުޅިގެން ގޮތެއް ަކނޑައެޅުމުގެ އިހްތިސާސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ  އެ ުނކުތާތަކާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާތީ،

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންނުވާ ކަމަށް ުބެނ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. 6އިދުގެ ގަވާ

 

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2020ޑިސެންބަރު  28އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީގައި  2020 ޑިސެންބަރު 28 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއްސަލައިގައި މި މަ .6

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޯިޓސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މީރާގެ 

އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނާ ހިާލފަށް ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށްވާތީ އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް އަކީ ސައްހަކަމާމެދު ހުށަހެޅި 

( ގައި 2020ނޮވެންބަރު  15ލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ބަޔާން )މައްސަލައެއް ކަމާއި، މި މައްސަ

"...މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގެ ޙަޤީޤީ މައުޟޫޢު 

ން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންކަން މީރާއިްނ ކަމުގައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަ

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައިވެސް އޮޑިޓް  2020ޑިސެންބަރު  28ފާހަގަކުރަމެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި 

mailto:info@tat.gov.mv
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ންކަމުން ޓެކްްސ ވާ ކަމަށް ބުނެ، އެހެނޯޓިސްގެ ސައްހަކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް މީރާއިން އިއުތިރާފުވެފައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް ޙަވާލާދީ، 43ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

މައްސަލަ )ޤާނޫނާ ިހލާފަށް އޮިޑޓް ނޯޓިސް ދިުނން( ނިސްބަތްާވ މީރާގެ ނިންމުން )އޮޑިޓް ނޯިޓސް( ރަނގަޅު ނޫންކަމަްށ 

ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ މީރާއިން ނިންމި ކަމު

 ނުކުތާއެވެ.

 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަމިން ބިލްޑްވެއަރއެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި އާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ތާ ނުކު

 ގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަމިން ބިލްޑްވެއަރ، އަދި  )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި،

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު ، އެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި އާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ތާ ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކު 

ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަ 

  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( 42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ކަމަކީ:ފުރަތަމަ  .7

 ކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުަމކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ 

ފަރާތްތަކަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިއސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ 44ޤާޫނނުގެ  އެ ނިންމުން

 ށްބޫލުކުރެިވގެން މި ޓްރައިބިއުނަލަގަފަރާތަށް  ކުރާޙައްޤު އުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ުދ، އެނލިބިދީފައިވާހި

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ.

އަޑުއެހުންތަްއ ޟޫޢީ އުމަމައްސަލައިގެ  ރައްދުވާ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ނުކުާތ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އިސްތިއުނާފު ކަމަކީ: ވަނަ ދެ  .8

 ފެށުމުގެ ކުރީންނެވެ.

 މީރާގެ ،ކަމަކީ މައިގަނޑު ބިނާކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އިޖުރާއީ މީރާގެ މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ކަމަކީ: ތިންވަނަ  .9

 ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ،އެހެނީ. ބުނެއެވެ އިސްތިއުނާފުކޮށްަފއިވާކަމަށް ނުކުތާތަކެއް ހިމެނިގެންނުވާ ނިންމުމުގައި

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ބޭނުމަށް ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ

 މީރާއިން  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ އަދި. ބުނެފައިވެއެވެ ފަރާތުން މީރާގެ ނޫންކަމަށް ނިންމުމަކަށް މީރާގެ ނުވަތަ ޓެކްސޭޝަން

 .ބުނެފަިއވެއެވެ ކަަމށްމަށްނިންމު ނިންމާ

 ނިންމުންތައް  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  44 ޤާނޫނުގެ  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް 

ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ  .އިބްރާހީމް ޢަލީ ވން ނިންމަިއފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު  ކަމަކީ: ހަތަރުވަނަ  .10

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭެނ  44މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  5އޮތޯރިޓީ

ވަނަ  44ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ސީނިންމުންތަކަކީ ކޮބައިަކން ތަފު 

މީރާއިން އްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދަ"މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

 ..." މިފަދައިންނެވެ.. ގައި އިސްތިއުނާފުކުރެިވދާނެ ނިންމުމެކެވެޓްރައިބިއުނަލް ،ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ

ކޮންެމ "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  42 ގެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީކަމަކީ ފަސްވަނަ  .11

މުސްތަޤިއްުލ އަދި ކޮށްފައިވާ މިނިވަން އްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި... ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްޙަމީހެއްގެމެ މަދަނީ 

އްޤު ކޮންެމ ޙަން ޝާރީަޢތްކުރެވުމުގެ ފުޞާކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަެލއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި،... އިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  16 ގެމިފަދައިންނެވެ. އަދި ހަމައެފަދަިއން، ޤާޫނނުއަސާސީ "މީހަކަށްމެ ލިބިގެްނވެއެވެ.

 އްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިޙަ... އަދި މިއިން އެއްވެސް "ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ  ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން

 ،މިނިވަން  ،އްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީޙަފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއިން 

" އްޤެއް ނުވަތަ މިނިަވންަކމެއް ހިފެއްހެއްޓިދާނެކަަމށް ޤަޫބލުކުރެވޭ މިންވަރަކަށެވެ.ޙަމިަފދަ  މިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއްގައިދީ

 މިފަދައިންނެވެ.

މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަުށން އުފައްދާ، އެ 54ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .12

ެބލުަމްށ  ންނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލު)ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޓެކްސް 

ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިާވ 

 މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޓްރައިބިުއނަލެކެވެ.

                                                           

 މައްސަލަ  G/2020/013-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  5
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ  44ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ އެގޮތުން، ޓެކްސް  .13

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން: 6ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް 

i. ިމީރާގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާެނ؛ އަދ 

ii.  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނިންިމ  39މީރާގެ ނިންމުން އެކުލެވިގެން ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގ

ނިންމުމަކަށް ވާނަަމ، އެ ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެ؛ އަދި )ތިރީސް އިންސައްތަ( މީރާއަށް %30އިސްތިއުނާފުކުރި އަދަދުގެ 

iii.  ާތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅަންވާނެ. 30މީރާގެ ނިންމުން ނިންމާތ( 

މައްސަލަތަކުގައި، ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަަނ މާއްދާގެ ދަުށްނ ހުށަހަޅާ 44ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .14

އިތުރު އެްއވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ަބލާނެ ޤާޫނނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަްށ ނުދެކެމެވެ. އެހެީނ، ިމ  ،ޝަރުތުތައް މެނުވީ

 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެދާނެ  16ނޫން ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަޮކށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބޫލުުކރެވެއެވެ.ގަކަމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް 

ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .15

ދައްކާ ފަރާތަކުން  ޓެކްސް"ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލައިގެ އިބާރާތްކުރުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

. މި މާއްދާ އަްށ 7މިފަދައިންނެވެ  މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ..'ންގުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެ

އެހެީނ، 'ކޮންމެ'؛ މި ލަފުޒު އިތުރުކޮށްފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަގުސަދު އިތުރަށް ސާފުވާކަން އެނގެއެވެ. 

އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަށް ބެލުމުެގ ވަނަ މާ 3 ގ8ެމާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މީރާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިނުަގނެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން އުސޫލުގެ ދަށުން މީ

ފަދަ މައްސަލައެއްކަން، ޓެކްސް ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ިނންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަަލށް ބަލައި ގޮތެއް ިނންމިދާނެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ނައްސުން އެނގެއެވެ. 44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު  :ވަނަ ކަމަކީ ހަ  .16

1001778/AUDN-BPT/IS/2020/03  ީއޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ"

                                                           

6
ވަނަ އިސްލާޙު އައުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  3ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދަރީ ޤާނޫނުގެ މި މައްސަލަ  

ރުަމށް ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކު 44ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 މައްސަލަތަކުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ.

7
ވަނަ އިސްލާހު  1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 

 ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ...' މިފަދައިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'މީރާއިން ނިންމި ވަނަ މާއްދާގައި  44ހިމެނޭގޮތަށް( ގެ 
 )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  8

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  42ޤާނޫނުގެ 

އްދާގެ ދަުށން ކުރެވޭނެ އިއުތިރާޒެއް ވަނަ މާ 42ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު  OA/2020/039-220ގައި ނަންބަރު  2020ޖުލައި  23ެއފަރާތަށް  އިނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމަ

 ވެ.ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އަންގައިފައެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  44ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  ،ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ 2020ޖުލައި  23މީރާއިން  .17

 ،ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެފަދަ ނިންމުމެއްތޯ ބެލުމަށް  ރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީ

 މި ޓްރައިބިއުނަލުން ގައި ނިންމި ނިންމުމަކީވެސް 2020ޖުލައި  23މީރާއިން  އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އަލީގައި،

 ބޫލުކުރެވެއެވެ.ގަ ފައިސަލާކޮށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެ ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް 

 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ  2020ޑިސެންބަރު  28

ކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "ޓެ  43ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  :ވަނަ ކަމަކީ ތް ހަ .18

އެ އެންގުން ހުށަހަޅާ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ،  ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ 42ޤާނޫނުގެ 

" .ރޭގައި އެ އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ)ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހުގެ ތެ  120ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ގައި )ށ(އަދި  )ހ(އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ މިފަދައިންނެވެ. އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަނީ "

ކުރުން ނިސްބަތްވާ މީރާގެ ނިންމުން ރާއިން ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ، އެ އިއުތިރާޒު މީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި 

 ' މިފަދައިންނެވެ. .ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް، މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ 

"އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް  AUDN-BPT/IS/2020/03/1001778ފޮނުިވ ނަްނބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް މީރާއިން  .19

ވަނަ މާއްދާގެ  42ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުރުމުން، އިއުތިރާޒު

-220ގައި ނަންބަރު  2020ޖުލައި  23އެފަރާތަށް  އިދަށުން ކުރެވޭނެ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ިނންމަ

OA/2020/039 ްއަދި މި އިޖުރާއީ މައްސަލައިގައި  އަންގައިފައިވެއެވެ"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށ .

މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާުނންނާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަުކން އެނގެނީ، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުިރ 

ޒުގައިވާ ނުކުތާއާމެދު މީރާއިން ގޮތެްއ ނިންމައިފައިނުވާކަމެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަްށ ހުށަހެޅި އިއުތިރާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަުށްނ  43، އެއީ ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިަފއިނުވާހިނދު

 ލެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ބެ "މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމިކަމުގައި"

 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  11   ހާ ސަފު 

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

 އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  :ވަނަ ކަމަކީ އަށް  .20

ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެްއ  )ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހުގެ 120އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުން، އެ މާއްދާގެ  43ނިންމަންވާނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 

)ހ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ޮގތެއް ނިންމައިފައިނުާވނަމަ، ބެެލވޭނީ އެ އިއުތިރާޒުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  43ބަތްވާ މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިސް

)ހ( ގައި '... އެ އެންގުމާމެުދ މީރާއިން ގޮތެއް ިނންމަންވާެނއެވެ.' މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާއިރު، އެއީ އެ މާއްދާެގ 

ތެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އަދި ޓެކްސް ބޭނުމަށް މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާ 

ގައިވެސް މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް ޫނނެވެ. އެހެންކަމުްނ، އެ އިބާރާްތކުރުމުގެ މާނަ ދެނެގަުތްނ 9ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު 

 މުހިންމެވެ. 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް "ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  42ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާ  :ވަނަ ކަމަކީ ނުވަ  .21

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި  ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮުތްނ  އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، )ތިރީސް(  30 ތާރީޚުން ފެށިގެން

" .ޙަާވލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންނެވެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި

މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެުދ ޔާންކޮށްފައިވަނީ "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ 35އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ކަން  42ޤާނޫނުގެ 

ރޭގައި، ވަހުގެ ތެ)ތިރީސް( ދު 30އިއުތިރާޒުކުރާ ނިންމުމެއް މީރާއިން އެ ފަރާތަކަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި  ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ (MIRA903) ""އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން

" މިފަދައިންނެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަަތ .ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، މީރާގެ ނިންމުން އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން  މީރާއިން ނިންމާ

 ހުށަހަަޅންވާނެކަން އެނގެއެވެ.  (MIRA903) ތެރޭގައި އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް

ހިންމެވެ. މިސާލަކަށް، ޓެކްސް ދައްކާ ބަލަިއލުން މުއިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮންނަ ޝަކުލިއްޔާތުތަކަށް  .22

 42ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއް ހިންގުމަށްފަހު، އެ އޮޑިޓް ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު   

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

މެއް ފޯ MIRA903މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  ވަނަ 35އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  35. އަދި އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވައިދުގެ 10ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

މައުލޫމާތު ހިމެނުމަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ، މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަށް ތައުނުކުރާނަމަ، އެ އޮޑިޓުން މީރާއިން 

ތެރެއިން، އިއުތިރާޒުކުރާ ވަކި ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ،  (audit observations)ތަްއތަކުެގ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން

އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް، ުނވަތަ އިއުތިރާޒުކުރާ ނުކުތާތަްއ، ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަަބުބތައް، އަދި އެކަމަްށ ބާރުދޭ 

ގައި  ގުޅޭ މައުލޫމާތު( ވަނަ ބައި )އިއުތިރާޒާ 2ގެ  MIRA903އަދި  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭތީއެވެ.

އިއުތިރާޒުކުރާ "ލިޔާށެވެ..." އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުުމންނާއި،  ތަކާއެކުސަބަބު  އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް "

ދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިއޮތުމުން އެނގެީނ، ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާށެވެ." އެފަ ކަންތައްތަކާ

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި، މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގަިއ ހިމަނައިފައިވާ އޮޑިޓުން ާފަހގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުެގ 

(audit observations) .ެތެެރއިން، އެއް ކަމަކަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމެވ 

 މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު  

ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ހުަށހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  :ވަނަ ކަމަކީ ދިހަ  .23

 އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، އެ ނިންމުން ޮއންނަންޖެހޭ ގޮްތ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާއިރު، 

އޮބްޖެކްަޝްނ '' ނުވަތަ ކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް'އިއުތިރާޒުކުރަނީ  (communicate)އެ ނިންމުން މުއާމަލާތް 

އްތަކާމެދު މީރާއިން ނިންމިގޮތުގެ ރިކޮށެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި، އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރި ކަންތަމެދުވެ 'ރިވިއު ރިޕޯޓު

ތަފުސީލު ހިމަނައި، އިއުތިރާޒުޮކށްފައިވާ ނިންމުމާމެދު ޢަމަލުޮކްށފައިވާ ގޮތްވެސް ހިމަނައެވެ. ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

 (conclusion))ތިނެއް( ނަތީޖާއެއް  3ން، އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 36ގަވާއިދުގެ 

ނިކުމެދާނެކަން އެނގެއެވެ. އެއީ، މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް، ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން 

 ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. 

)ހަތަރެއް( ނުކުތާއެއްގެ މައްަޗްށ  4 ހިނގައިފައިވާގޮަތށް ބަލާިއރު، އިއުތިރާޒުކުރާ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ކަން .24

ޅައިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ގައި މީރާއަށް ހުށަހަ 2020ޖުލައި  6އެކުލެވިގެންވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ވަނީ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  39ތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލަކީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓެއް ހިންގުމަށްފަހު، އެ ޤާނޫނުގެ މި  

 އިތުރުން، މީރާއިން އަދި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުންޖެހޭ ގޮތާބެހޭ މިސާލެއް. އޮޑިޓް ނިންމުންތަކުގެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް 42ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށްވެސް އިއުތިރާޒުކުރަންެޖހޭނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ  42ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާ

ގޮތުގެމަތީން ކޮށްފައިވާ އިއުތިާރޒެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިްނމައިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް 

 ޕޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. ކޮށްފައިވަނީ އިސްވެބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރި (communicate)މުއާމަލާތް 

 ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ އެގޮތުން، މީރާއިން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް .25

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ".... މީރާއިްނ ގޮތެްއ ނިންމަންާވނެއެވެ"؛ މި ިއބާާރތުގެ ތަރަހައިގައި ހިެމނޭ  43ޤާނޫނުގެ 

ންކަމަށް މީރާއިން ނިންމުމެކެވެ. އެހެނީ، އިއުތިރާުޒކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ އިއުތިރާޒުކުރެވޭފަދަ ނިންމުމެއް ނޫ

ނިންމި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ުނވަތަ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުުކތާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފަިއނުވިނަމަވެސް، އެފަދައިްނ 

ވަނަ މާްއދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ  44ތަކަީކ ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުގެ ނިންމައިފައިވާ ިނންމުން

 ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުޮކްށ އެއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ނިންމުންތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ެދކެމެވެ. 

ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމައިފައިވާ ނޫމަޑި  އެގާރަވަނަ ކަމަކީ: .26

މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަ ކަމެއްގެ  11ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި 

ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަީނ "...ނޫ

ލިޔުމުގައި  TAT-AS/2017/7ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަނންބަރު  ބެލެން ެނތް ސަބަބެއްގެ ޮގތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް

ހުށަހެޅި އިޢުތިރާޟަކީ މީރާއިން ބަލައިގަނެވޭނެ އިޢުތިރާޟެއް ނޫންކަމަށް  "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުންފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ބަޔާންކޮށް ކަްނ އެނގޭއިރު، އެއީ މުޅި މައްސަލައިގެ ޙައްލު ހޯދުމަށް އެދޭ މައުޟޫުޢެގ  ކަމަށް  ފައިވާތީ"މީރާއިން ނިންމާ

 ކަމެއްކަމާއި އަދި މިމައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެުހނީވެސް މީރާއިން އެފަދައިން  ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ޓްރައިބިއުނަަލްށ  މައްސަލައާއި މެދު ގޮެތއް ނިންމާފައިވާީތ އެކަން ޓެްކސް އެޕީލްނިންމާފައިވާތީކަްނ އެނގޭއިރު، މީރާއިން 

މުޅިން ފުށުއަރާކަމެއްކަން  ބެލެން ނެތްކަަމށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޓެކްސްއެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދާއި

ކި ނުކުތާއަކާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް " މިފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން، އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ވަ.އެނގޭކަމެވެ

ނިންމައިފައިނުވިނަމަވެސް، އިުއތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ، ޓެކްސް 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ 43ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު ރައީސް ނާއިބު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  .27

 

 އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު  މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.މުނައްވަރު ޢަލީމުޙައްމަދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  .28

 

 ނިންމުން  އިޖުރާއީ 

އަމިން  ޓްރައިބިއުަނލުގައި އެޕީލް ކްސްޓެ ،ހުރުމާެއކު އެގޮތުގެމަިތން ކަންކަން ބަޔާންވެދިޔަ އިސްވެދެންފަހެ، 

އިސްތިއުނާފުކޮށްފަިއާވ  (C-879/2008)ކުންފުނީެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރު:  ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ބިލްޑްވެއަރ

 ޓެކްސް އަކީ "ޓްރިޕޯ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން" OA/2020/039-220 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަރު

 ޓްރައިބިއުނަަލށް  މި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ކަނޑައަޅައި، އިސްވެދިޔަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ނިންުމމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެފަދަ

 އިޖުރާއީ ހުަށހަޅާފައިވާަވނަ މާްއދާއާ އެއްގޮތަށް ނިންމަިއފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގެންޮއންނަިހނދު،  43އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 .ނިންމައިފީމެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ގޮތުން މައުޟޫޢީ މައްަސލަ ،ބަލަިއނުގަނެތައް ނުކުތާ
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2021ޖުލައި  15އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޓެކްސް  ؛އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގައި  2021ޖުލައި  15މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން  .29

 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި ނިންމާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމުން ިނންމާތާ  44ޤާނޫނުގެ 

އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 އުޫސލށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ދަުށން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަަކށް ހު ޤާނޫނުގެ

ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ގައި ޤަޟިއްޔާ 12ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް  2021ޖުލައި  1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

)ށ( ގައިާވ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު  ވަނަ މާއްދާގެ 77ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ޚުޞޫމާތު އުފެިދފައިވާ މި މައްސަލައަށް ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްިތއުނާފީ މުއްދަތު ގުުނން ކަމާއި، އެހެންކަމުން 

 OA/2020/039-220 ނަންަބރު މީރާގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން ،ބަލާއިރު

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  2020ޖުލައި  23މެދުވެރިކޮށް އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް  ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  20އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  13ގެ އެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ

 ،ކަމަށާއިއިން އެނގޭ 14"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުްނ" ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮުނވާފައިވާ

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާުތ  ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމްއެހެންކަމުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  44އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ޯފމު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާީތ، ެއ ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު

 ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.އިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް 

 

 

 

                                                           

12
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  

13
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  

14
       (2020އޮކްޓޫބަރު  7ސިޓީ ) 223/220/2020/79ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  16   ހާ ސަފު 

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

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ،ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ބަލާއިރު 

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ގެ ލިމިޓެޑްއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .30

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންެދވޭނެކަމަށް ުބނެ މީރާއިްނ  TAT-CA-B/2020/031ށްފައިވާ ނަްނބަުރ އިސްތިއުނާފުކޮ

 އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛

ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  އިގަެނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސްމި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަބލަ )ހ(

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ 44 15ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ  16)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

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

ުތ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަްނދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްދަ 77 17ވާިއދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ

ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ  ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 އްދުދީ ބަޔާންމީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރަ ދެވަނަ ކަމަކީ: .31

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިްނ އެފަރާތަށް ފޮނުާވފައިާވ  ބީ.ޕީ.ޓީގެ ލިމިޓެޑްއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .32

ޝަން ކް"އޮބްޖެ OA/2020/039-220ގެ ނަންބަރު އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާއޮޑިޓް ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރުމުން، 

 އެވެ.ގަ 2020ޖުލައި  23ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ 

                                                           

15
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 16
17
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  17   ހާ ސަފު 

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

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ގެ ލިމިޓެޑްއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް  .33

ން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެ 2020 ސެޕްޓެންބަރު 20 ހުށަހަޅައިފައިވަނީ

ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު  ފަސްދޮޅަސް() 60 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

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

 

ންޑް ލަމޯލްޑިވްސް އިން  -ވ ބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަ 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން 

 

 18މީރާ  .އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވން ނިންމައިފައިާވ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ޓެކްސް :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .34

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  އި ގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާޔާމޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއް. ވ ހައިކޯޓުގެ މީރާ  މައްސަލައިގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮެތްއ  77ގަވާއިދުގެ 

 ފައިވެއެވެ. އިނިންމަ

ފައިާވ އިރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިގެ އިޖުާރއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ިނންމަޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓް ،އެގޮތުން .35

ގެ ކުރިން ޓެކްސް  2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައިނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަުލން ތަާބވާންޖެހޭނެ 

ށްފައިވާ މައްސަލަތަކަްށ ހައިކޯޓުގެ ނިންުމްނ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮ

 Retrospective application of)ކުރާކަމަށްާވނަމަ އެއީ ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިންުގމުގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤް

law) ާފައިާވ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިްނމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް އިޚިލާފަށް ކުރެވޭެނ ކަމެއްކަމަށް ނިންމަ އ

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

އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަްށ ، 19ކަމުގައިވާތީ ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަންތަްއތަކެއް

  .ކެެމވެގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެ

 

 

 

                                                           

 މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  18
19

 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) B/2019/008-CA-TATރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު ޓް 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  18   ހާ ސަފު 

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

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .36

 ރައުޔު  ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އަޝްރަފުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު  .37

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުްނ  އަމިން ބިލްޑްވެއަރދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، 

ނިންމުން ބަލަމުންާދ  OA/2020/039-220ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވް

ގައި  2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން TAT-CA-B/2020/031 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންަމއިފީމެވެ. ،ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަަލއިނުގަނެ

  

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  19   ހާ ސަފު 

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

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

ބެޭހ ގޮތުްނ ޓެކްސް ތަކާުހށަހަޅައި އެ ނުުކތާ އެއްތާކުނު )ހައެއް( 6 މައިގަނޑުމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:އެޕީލް 

އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ނޫންކަަމްށ  :ނުކުތާއަކީ  ފުރަތަމަ  .38

މާއްދާގެ )ހ( އާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަެހިޅ  ވަނަ 42މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ 

 ކަންތައްތަކަކީ:

ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަަތ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ "ކޮމިޝަނަރ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ހ(  .39

 30 މީރާއިން ނިންމާ ިނންމުމަކާމެުދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިްއތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚް ފެށިެގން

ތުން )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ

މާއްދާގެ )ހ( އަްށ  އެދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންކަމަށާިއ، ހުށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުަގއި ޙަވާލާ

ކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަީގގަތަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެކްސްޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ނަޒަރު

އެ ނިންމުމަކީ ފައިސާގެ އަދަދެއް  ކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކުރާ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށްހިމެނުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު

ބްޖެްކޝަން ރިިވއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން، ޮއޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ީޓ )ށ( މީރާގެ އޮ .40

ަވނަ މާއްދާގެ ަދށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސް އެއްކަމުަގއިވާތީ، އެ ޯނޓިސް ދިނުމަށް ިނންމި ނިންމުމަކީ މީރާއިްނ  20ޤާނޫނުގެ 

ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގިގެްނާދ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންނުވަތަ 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީރާއިން ަބޔާންކޮށްފައި އެވާ ވާހަކަތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަެޖހޭ ނުވަތަ ާޤނޫނީ ބުރަދަނެއް އެކުެލޭވ 

 ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަށް، މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންެމ  މް.އައި.އާރް.އޭަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "އެ 20.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ބީ)ނ(  .41

ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި  އަންގާ އެންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު މީހަކަށްވެސް

ބުނެވިފައިވާ އަހަރުތަކުގައި  އެ  ދަކީޤްޞަމަ މި ބެލުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި،އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ 

ޔާންކޮށް، ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ައދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަ އެމީހެއްގެ ޓެކްސް

mailto:info@tat.gov.mv
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އި ނިްސބަތްކުރާނީ، "ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހ މިންވަރު ބަލާަކން އަންާގ އެވެ. އަދި މިފަަދ އެްނގުންތަކަށް، މި ޤާޫނނުގައެންގިދާނެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ އެންގުން" މިގޮތަށެވެ." މިފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށާއި، 

އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންާގ  ޖެނެރަލް  މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތަށް ކޮމިޝަނަރ"ގައި 

ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި، އެފަރާތަކުްނ  އެންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ދައްކަންޖެހޭ  އިންކުރުމަށާގީތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަ ޤާނޫނުއެފަރާތުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެްކސް  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު

" .ބަލާކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ ޓެކްސް ގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާުބތަކާއި ިލޔެކިއުންތައް

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަަގކުރެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހ މިންވަރު ބަލާކަްނ އަންާގ އޮޑިޓް ޯނިޓސް ނުވަތަ ")ރ( އިސްވެދެންނެވި ދެ މާއްދާައށް ނަޒަރުކުރުމުން،  .42

" އަކީ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމެއް )އޮޑިޓްކުރަން ނިްނމި ނިންމުން( ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތަށް އެންގުމުގެ ގޮތުްނ އެންގުން

 ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މީރާއިްނ ބޭނުންކުރަން ޤާޫނނު ލާޒިމުކުރާ ލިއުމެއްކަން އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތް މިންވަރަށް

އެއްވެސް ފަރާތެއް އޮޑިޓް ކުރަން ނިންމާ އެފަރާތަށް އެކަން އެންގުމަކީ، މީރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

ފަރާތުްނ  ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިންމުމެްއ ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ ޤާޫނނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެކުހުގެ ޤާނޫުނތަކުގެ ދަުށން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ )ބ(  .43

އޮޑިޓް އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން "އޮޓެެމޓިކުން" އޮޑިޓް ކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މީރާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު 

ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް 

އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުމަކީ މީރާއިްނ އާންމު އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ަކމެއް ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުަރްނ 

ން އެކަންކުރަން ނިްނމި ފަރާތަކީ މީރާ ކަމުގައިވާތީ އެ ނިންމުން ނިންމި ފަރާތަކީ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ބޭނުންވެގެ

ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އެއް ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ދީފައިވީނަމަވެސް އެ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ ހުދޫދުތަކެއް އެ ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އޮ)ޅ(  .44

ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތުތަކެއް 

ން އެއްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް އެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އެެހްނކަމުން އެ ހުދޫދުން ބޭރުން ީމރާއި

ދީފައިވާނަމަ އަދި އެ ޯނޓިސް އެފަދައިން ދިންިދނުމަކީ މީާރގެ ނުވަތަ ކޮމިަޝނަރ ޖެނެަރލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ 

ވެއްޖެނަމަ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެ މައްޗަށް ނުހިނގާ ކަމަކަށް  42ނިންމުމަކަށް ނުވެ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާުފ  43އެކަންވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ައތުވެގެން ދިއުންކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާގެ ނަމުގައި މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ކޮވަނަ  17އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ކ(  .45

އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހުއްދަ  ލިޔުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނެރެވޭ ކޮންމެ

ށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން " މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ.ދީފައިވާ މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

މީރާއިން ނިންމައި އެ އޮޑިޓް ކުރާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ޮފުނވައިފައިވާ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފަިއވަނީ މީރާގެ ލެޓަރހެޑުގައި 

ލިޔުމެއްކަމާމެދު އެއްވެސް މީރާގެ އިސްވެރިއަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމާއި، އެެހންކަމުން އެ ލިއުމަކީ މީރާއިން ދީފައިވާ 

ޝައްކެއްނެތްކަމަށާއި، ހުސޫމަުތ އުފެދިފައިވާ ނޯޓިސް ދޭންެޖހުމުެގ ފެށުން އައިސްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްެގ 

 ކަމަކީ ގޮތުންކަމުގައިވެފައި، އެ ނޯޓިސްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ، އެ

މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ ނިންމުމެއް ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ކަމަށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  20ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ )އ(  .46

ކަންކަމަށް ބެލުމުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއް އޮޑިޓް ކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ މީރާއަށް އިހުތިޔާރު އޮތް އަދި ޤާނޫނުން ސީދާ 

ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ދެންނެވުނު ދެ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ 

ށާއި، ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ އާއި "އެންގިދާނެއެވެ" މިފަދައިންކަމަ

ބެލުމަށްފަހުގަިއ  އޮޑިޓަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ހިޔާރުކުރަނީ މީރާއިން އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އެތައްއެތައް ކަމަކަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ”Guide to Audit“ކަމުގައި މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 Taxpayers are generally selected for anގައިޑުގައި މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " M819މީރާގެ )ވ(  .47

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 locality ްމިފަދައިނ "

އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވަނީ މީރާ އިން ކަމާއި ކަމަށާއި، 

ރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމާމެުދ ސަބަބުވެރި އިންސާނަުކ އެ ނިންމުމަކީ މީރާގެ ނުަވތަ ކޮމިޝަނަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ސުވާލު ނުކުރާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނިގ ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިންމުމެއްެގ ފަރާތަށް ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯިޓސްއަކީ މީރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  22   ހާ ސަފު 

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

ވާހަކައަކީ ގާނޫނީ ޮގތުްނ އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވުއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ނަތީޖާއެއް ނޫންކަމުގައި ބަޔާްނކޮށް މީރާގެ 

 މުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ހަމަނުޖެހޭ ގާނޫނީ ހަމައެއްެނތް ވާހަކަތަކެއް ކަ

ނިޒާމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މީރާއިން އަމަލުކުރަމުންދާ އާންމު އުޞޫލަކީ އޮޑިޓްކުރުމާއި، އިއްތިރާޒުކުރުމާއި،  ޓެކްސްގެ( މ) .48

ރާއަތުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިެގ އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖު

ވަނަ  26ގުޅޭ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެގޮތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި

ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން ، މާއްދާގައި

ވަނަ  26ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ކަމަށާއި، އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނާއި ޚިލާފަށް 

ތިރާޒުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ބީ.ޕީ.ޓީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިއު

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާމެދު އިއުތިރާޒުކުރެވޭނީ އޮޑިޓްގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ބީ.ޕީ.ޓީ  26ޤާނޫނުގެ 

ކަނޑައެޅި އަދަދު ދެއްކުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން އެފަދަ އިއްތިރާޒުކުރުންތައް 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި، ބަލައިގަންނަުމންދަނީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައި، އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ފާހަގަ

ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގަިއ  ޖުރާއަތާރާއަތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ އިތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުއެހެންކަމުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ިއއު

ފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިްސ ތިރާޒުކުރުންތައް ބަލައިގަންނަުމންދާ އުޞޫުލން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްބަޔާންކޮށްފައިވާ އިއު

ޓް ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޑިރާއަތުގެ ބަދަލުގައި އޮދިނުމުގެ އިޖު

އެެހންނޫްނނަމަ ޤާނޫނުތައް ތަުޠބީޤު ކުުރމުގައި މީރާގެ އުޞޫލަކީ ކަމަށާއި، ރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން އިޖު

 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ސީ" އެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ވެގެންދާނެކަމު"ކޮންސިސްޓެން

ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އޮޑިޓް ނިމުމަށްފަހު އޮންނަ ޙައްޤެއްކަމުގައި އުތިރާޒު( އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް އިފ) .49

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް  64ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިެވިހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މީރާއިން ބުނާ ބުނުމަކީ، 

ވަނަ މާއްދާގައި  64މަށާއި، މިގޮތުން ާޤނޫނުއަާސސީގެ ކަލިބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ުބނާބުނުމެްއ 

ޒަފަކު، އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރެއް "ޤާނޫނަކުްނ ބާރު ލިބިގެން މެނުވީ، ދައުަލތުގެ އެއްވެސް މުވައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާިއ، އަިދ ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙައްުޤ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 

 .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެކަމަްށ ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިން 

ޮގތުން ޞައްޙަ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ަކމުގައިވެފައި، އެ ނޯޓިސްގެ ( މީރާއަށް އޮޑިޓެއް ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނީދ) .50

ޞައްޙަކަމާމެދު އެ ނޯޓިސް ލިބޭފަރާތުން ޚުސޫމާތެއް އުފައްދާ ޙާލަތުގައި މީރާއިން އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް، ޓެކްސް 

ކަމަށާއި، އަދި ނޫން، މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އިޚުތިޔާރެއް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިޒާމުަތކެއް އުފުލުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަކީ

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާ އެފަދައިން މާނަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެގެންދާނީ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ، ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއެްއ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޯނޓިސްއެއް ދީ، އެ ޯނޓިސްެގ ކަމަށާއި، ޞައްޙަނޫން އޮޑިްޓ  މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ކުރުމެއް ކަމުގައި ނުކުމެދާނެ ގޮތަކަްށ އެ

ދަށުން އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް، އެ އޮޑިޓް ނިމެންދެން އެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތުގައި ދެމިހުންނަންޖެހުމަކީ، 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނޯޓިސްއެއް  64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި ދެކި، މީރާއަށް އެއްބާުރލުން ނުދީިފނަމަ، މީރާއިްނ އޮޑިޓް ނިންާމނީ އޮޑިޓަށް ބޭނުންާވ ލިޔެކިޔުން ނުދިންކަަމްށ ކަމު

 .ބުނެކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ( އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހިގެްނދާނެތ) .51

ްތތަްއ ފުރިހަމަކޮށް، އެ ޯނޓިސްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ އަކޮށް، ާޤޫނނުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއިއުތިރާޒުނޯޓިސްއަށް 

ދި ޚުސޫމާތަށް ޙައްލެއް ލިބުމުން، މީރާއިން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލު ކަމަށާއި، އަ

އިރުވެސް، އެނގޭއެކަމުގެ ސަބަބުން މީރާއަށް ލިިބގެންވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަށް، އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމެއް ނުލިޭބނެ ކަން 

ނޯޓިސްއަށް ޗެލެންޖް ކުރެވޭނީ، އޮޑިޓްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެ ޙާލަތު އަންނައިރު، ޓެކްސް ދައްާކ 

ނުެޖހޭ ެއތައް ޒިންމާތަކެއް ފުރިހަމަކުރަްނ މަޖުބޫރުވެ، އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުން، ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަން

 ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ރާ ިއސްތިއުނާފުކު ށްފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންދާނެކަމަ

ނިންމުންތަކުގަިއ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އިދާރީ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .52

ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބާބަށް ބޮެޑތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެެވ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

 HC-A/203/2013ހ( މީރާގެ ޮއބްޖެކްޝަން ިރވިއު ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންަބރު ) .53

ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  3ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމައިފައިވާ ިނންމުމަށް ވާސިލްވެފައިވަނީ، އިާދރީ ޤާނޫނުގެ 

ންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަން، އެ ނިންމުމުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 ވަނަ ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 9ކަންކަމުގެ 

އަށް( ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންާވ  45އިން ވަނަ މާއްދާ 30މާއްދާއެއް ) 16)ށ( އިދާރީ ާޤނޫނުގެ ތިންވަަނ ބާބަކީ ޖުމްަލ  .54

ްއޔާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލްވުމުގަިއ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އިދާރީ ޤަޟިބާބެއްކަމާއި، ހައިޯކޓުން ިނންަމއިފައިވާ ހަވާލާދީފައިވާ 

ޑެތި ބަދަުލތަކެްއ ޤާނޫނުގެ ިތންވަނަ ބާބުގައި ުހރި ބޮޑެތި އުނިކަންކަން ފުރިަހމަކުރުމަށްޓަކައި އެ ގާނޫނަްށ އެފަހުން ބޮ

އިސްލާހު ގެނައުމުެގ  ވަނަ 2ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނަށް 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  24   ހާ ސަފު 

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

ވަަނ  32ަވނަ މާއްދާއާއި،  31ވަނަ މާއްދާއާއި،  30ހިެމނޭ  ާބބުގައިވަނަ  3މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  20ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެްއ  44ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި،  42ވަނަ މާއްދާއާއި،  39މާއްދާއާއި، 

އުމުގެ ބޭނުމަކީ ޮކބައިކަން، އިދާރީ ގާނޫަންށ ގެނަގެނެސްފައިކަމަށާއި، އިދާރީ ގާނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އިސްލާުހތަކެއް 

ޅި ބިލްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވަނީ "ސަރުކާރުން މިބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަީކ، އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހެ

ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުުރމުގައި ދިމާވާ ބައެއް އިދާރީ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

ރ ޖެނެރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިުތރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކޮިމޝަނަ

ޓެކްސޭޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ، މިހާރަށްވުރެ ހާމަކަންބޮޑު ނިޒާމެއް ތައާރަފްކުރުމަށާއި، ޓެކްސް ދައްކައިފަރާތްތަކަށް 

 ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން" ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އްޔާގައި ނިންމައިފައިވާ ިނންމުން ތަުތބީގުކުރުމުގައި، ަޤޟި)ނ( ހުސޫމަތު އުފެިދފައިވާ ަމއްސަލައް އިސްވެދެންނެވުނު  .55

ވަނަ މާއްދާއާއި މިހާރު  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމި ނިންމުން ނިންމިއިރު އަމަުލކުރަމުން ދިޔަ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ބަޔާންކުރާކަމަށާއި،   42ނޫނުގެ އަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ ޤާ

މީރާއިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ހަމައެކަނި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ " 42އްޔާ ނިންމިިއރު އަމަލުކުރި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޤަޟި އެގޮތުން މި

)ތިރީސް(  30ން ފެށިގެން ތިރާޒުކުރާނަމަ، އެ އެންގުން އެންގި ތާރީޚު ސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުޓެކް މަކާމެދުނިންމި ނިންމު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މީރާއަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ލިުޔމުން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި ެއ ލިޔުމުގައި އޭނާ އެކަމަްށ 

ދައިންކަމަާށއި، ނަމަވެސް މިހާރު އިންކާރުކުރާ ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކުަރން ވާނެއެވެ" މިފަ

 ނަ ވަ 42ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( އަކާއި )ށ( އެއް އެކުލެވިގެންވާކަމާއި، މިގޮތުން  42އަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

ޓެކްސް  މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދުމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރަނީ "ކޮ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، )ިތރީސް(  30އްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންިމ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަ

 ކަމަށް އިްސތިއުނާފުކުރާފަރާތުން ުބނެފައިވެެއވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް

ވާލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ހަ ގައިޤާނޫނުގުމަށް މި މިގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެން)ރ(  .56

ކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެ 42." މިފަދައިން ކަމާއި، މިފަދައިންނެވެ

ދަދު އަދަދާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ އަ މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެ ދަށުން)ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  39ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

އައިސްފައިވާ ކަމަށް  އުނިކަން ޙައްޤަކަށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް  ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން

                                                           

 ޤާނޫނު އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  ވަނަ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް   9201/13ނަންބަރު ޤާނޫނު  20 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  25   ހާ ސަފު 

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

" މިފަދައިްނ .ހުށަހެޅިދާނެއެވެއިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް  ބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްގަ

 ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާކަމަށް 

ހަީގގަތަކީ އެ މާއްދާގެ ދަުށްނ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަްށ ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ 42)ބ( އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  .57

ތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިްނާމ މިގޮތުން މީރާއިން ނުވަ ،ދެ ބާވަތެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ކުރެވޭ ކަމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމާއި އަދި އެފަދަ  42ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

ޕީލް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޓެކްސް އެ 44އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުުކރެވިދާނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ނޯޓިސްީދގެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ އިތުރު ތަކުލީފު ދިނުްނފަދަ ަކންކަން ހުއްޓުވުމަކީ، ާޤނޫުނ )ފ(  .58

ކުރުމާއި، އިއުތިރާޒުމެދުެވރިކޮށް  ސްލާހުންކަމުގައިވެފައި، ހަާވލާދީފައިވާ އިކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުއިސްލާހު

ގެނައުމުެގ  އިސްލާހުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު، ބޮޑުތަނުން ފުޅާކޮށްފައިަވނިކޮށް، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އެ 

 ލާޒިމުވާނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ކުރުމަކީ، ކުރިންއޮތް ޤާނޫނަކަށް ހަވާލާީދ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރަން

 ޤާނޫނީގޮތުން ހަމަެޖހޭ ބަޔާންކުުރމެއް ނޫންކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނޯޓިސް ިދނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާކަމަށް ުބެނ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .59

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ  ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ކަންތައްތަކަކީ: 

އްކާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓެކްސް ދަ 30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ހ(  .60

 އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ަކނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

އެފަރާތުން ހިސާބުކޮށްފައިަވީނ  ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި، އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު

މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާުބތަކާިއ  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޔަޤީންކުރުމަށާއިތަށްަކން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮ

 30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އަދި ހަމައެެހންމެ މިފަދައިން ކަމަށާއި، ބަލާކަން މީރާއިްނ އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ."  ލިޔެކިއުންތައް

"މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނގުމެއް މީރާއަށް އެންގޭީނ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަީނ ( 1ދޭއް( އަހަރު ދުވަސް ހަަމވުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި، )) 2ތާރީޚުތަކުން ެފށިގެްނ  އަންނަނިވި

ޓެކްސް ( 2) އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް؛އެއަށްވުރެ ކުރިންކަމަށްވާނަމަ،  އެ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހު ނުވަތަ

ފަުހންކަމަށްވާނަމަ، ނުަވތަ އި ޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް  ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ބަާޔން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހުގެ

މިފަދައިން ކަމަށާއި،  ހުށަހެޅި ތާީރޚް." ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި ނުވަތަ އިޞް ާލޙުކުރެވުނު ބަޔާން ބަޔާނެއް

mailto:info@tat.gov.mv
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 ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ )ށ(  މި މާއްދާގެ" ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ-1ވަަނ މާއްދާގެ ) 30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އަދި 

އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެްއ  ލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުންހީ މަކަރާއި ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި

އަހަރު ދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 3ކުން ފެށިގެން ތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚް ގައި  )ށ(ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ

މީރާއަްށ  އަންގާ އެންގުން ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާުބތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާކަން ކަ ޓެކްސްގެ މިންވަރު ތެރޭގައި،

 ާފހަގަކުރެއެވެ.ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ން ކަަމށްމިފަދައިއެވެ." ފޮނުވިދާނެ

ތެއްގެ ޓެކްސް ފަރާތަކުން އެ ފަރާ ނޫނީ މާއްދާތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ، ޓެކްސް ދައްކާޤާ އެ)ށ(  .61

އޮޑިޓްކުރުމަކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަްށޓަކައި ޤާބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ 

އިހުތިޔާރެއްކަމާއި އެ އިހުތިޔާރުގެ ބޭނުން މީރާއިން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެަކން ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ 

ދޭ ޯނޓިސް އިޖުރާއަތެއްގެ ގޮތުގައި "އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އެއް ދިނުން މީރާެގ ަމއްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމާއި، ެއ ގޮތުގެ މަިތން 

 ދެވޭނެ މުއްދަތުތަކެއް އިދާރީ ޤާޫނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަަނ  2020ޖޫން  30ޮއޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ތާރީހަކީ  2014)ނ( ޓެކްސް އަހަރު  .62

 ކަމާއި، ވަނަ ދުވަހު 2020ޖުލައި  01 ލިބިފައިވަނީ ށް އެ ނޯޓިސް އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަދުވަސް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ގެ ބަާޔން މީރާއަށް ހުަށހެޅުމުން އެ ަބޔާން ބަލައިގަނެ މީރާއިްނ ދޫކޮްށފައިވާ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާްނ  2014ޓެކްސް އަހަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް  30ޤާނޫނުގެ  އެހެންކަމުން އިދާރީ ކަމާއި، 2015ޖޫން  30ވައުޗަރ" ގެ ތާރީހަކީ 

ޓެކްސް ކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން  ކަމުގައި ފާހަގަކުރާ 2017ޖޫން  30ނޯޓިސް ދެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ 

މަށް ކޮށްފިކައެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް  ލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުންހީ މަކަރާއި ދެއްކުމުގައި

ގެ ދަށުން ދެވޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދެވޭނެ އެންމެ  ނ(-1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،މީރާއަށް 

އިސްވެދެންނެވުނު ާތރީޚްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ޓެކްސް  ކަމާއި، 2018ޖޫްނ  30ފަހުގެ ތާރީހަކީ 

ވަނަ ދުވަހު މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އިދާރީ  2020ޖުލައި  01މުގެ ބޭނުމަށް އޮޑިޓް ކުރު 2014އަހަރު 

ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ މުއްދަތުތައް ފާއިތުެވ  ނ(-1ވަަނ ާމއްދާގެ ) 30ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެ ޤާޫނނުގެ  30ޤާނޫނުގެ 

މައްޗަށް  ވާ މުއްދަތު ފާއިތުވާފަހުން ޭދ ނޯޓިސްއަކީ އެޤާނޫނުގައި ުބނެފައި  ،ދިޔަފަހުން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެްއ ކަމާއި

 ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. އަމަލުކުރުން ލާޒިމުނުވާ ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ވެގެންދިއުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ

މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދީފައިާވ   ސީދާ ވަކި ކޮންޤާނޫނުގެމީރާއިން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .63

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުަށަހޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކަމަށް ުބނެ ހުށަހެޅި ނުކުާތއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާ ނޯޓިސް އެއްކަމަށް

 ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

mailto:info@tat.gov.mv
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ން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ވަނަ ދުވަހު މީރާއި 2020ޖުލައި  01)ހ(  .64

)ހަތެއް(  7ވަނަ މާއްދާއަކީ ޖުމްލަ  20 ޤާނޫނުގެބީ.ޕީ.ޓީ އި ކަމާއި، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމުގަ 20ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ނެ މުއްދަތު އެކި ހާލަތުތަކުގައި ތަފާތުކޮްށ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވެފައި އެ މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދެވޭ

ފާހަގަކުރާަކމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ޤާޫނނުެގ ދަށުން މީރާއިން ނޯޓިސް ދޭަނމަ އެ ނޯޓިސް ދެނީ ވަކި  ކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ށާއި، ނަމަވެސް މީރާިއްނ ާފހަގަކުރާކަމަ ކަންމާއްދާއެއްގެ ދަށުްނކަން ބަޔާންކުރުން މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެ  މިވެނި ކޮން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ  މަށްސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަ ދީފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަށް ބެލުމުން އެ ނޯޓިސް

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މުއްދަތުގެ ގޮތުގަިއ  ވަނަ ދުވަހު މީރާއިން ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި އޮޑިޓްކުރަން ބޭނުންވާ 2020ޖުލައި  01)ށ(  .65

ގެ ބަޔާްނ މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުްނ އެ ބަާޔްނ  2014ކަމަށާއި، ޓެކްސް ައހަރު  2014ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް އަހަރު 

ކަމާއި، އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާުތްނ  2015ޖޫން  30ބަލައިގަނެ މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ވައުޗަރ" ގެ ތާރީހަކީ 

ނީ އޮޑިޓް ޯނޓިސް ދޭްނޖެހޭނީ އިދާރީ ގާނޫނުެގ ދަށުްނ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ ގަބޫލުކުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ ހިލާފަށް  20ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދެވޭނެކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

 ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ަގސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން  ޓެކްސް ނުކުތާއަކީ:  ފަސްވަނަ  .66

ގެ ދަށުންކަމުގައި ވީނަމަވެްސ ނުނޫޤާއެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންވާނީ އިދާރީ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބުނެ ހުަށހެޅި ނުކުތާއެވެ.  ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަަމށް ނޯޓިސްމީރާއިން 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

މި މާއްދާގެ )ށ( " ވަނަ މާއްދާގައި 19ގެ  21އުމުގެ ގާނޫނު ަވނަ އިސްލާހު ގެނަ  2ޓެކްސް ނުގުާމބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް )ހ(  .67

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްްސ 

ޔާންކޮށްފައި ތާރީހުން ފެށިެގްނ ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާކަްނ 3

އިސްލާހަކީ  ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމަށާއި، އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނައަންގާ އެންގުން މީރާއަށް ފޮނުިވދާނެއެވެ

ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހެއްކަމަށްވެފައި އެ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އެއް ބޭނުމަީކ  2019 ޕްޓެންބަރުސެ 12

އެ އިސްލާހުެގ  ކަމަށާއި،ނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކުރުްނ ޤާއެހިނދަށް އަމަލުކުރަމުން އައި ޓެކްސްގެ 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  28   ހާ ސަފު 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތުގަިއ  20ޤާޫނނުެގ ކޮްށފައިވާ ކަމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގައި 19

ަވަނ  2ނޫނަށް ޤާއަދި އިދާރީ  ދާ ކަމާއި،އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނގި ހާމަވެގެން 

ނޫނުެގ ކުރިްނ ޤާއިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގަިއ އެފަދަ ހާލަތުގަިއ އަމަލުކުރާެނގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންޮކށްފައިވަިނކޮށް އެ 

ހެދިފައިވާ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި އެހާަލތުގައި އަމަުލކުރަންޖެހޭނީ ފަހުްނ ހެދުުނ 

 ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނޫނުގައި އެހާލަތުގައި އަމަލުކުަރންޖެހޭ ގޮތަށްޤާ

"ކޮންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 12ގެ  22)ނ( މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނު .68

ދިަޔކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ުނވަތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި ގާނޫނަކީވެސް، އެ ގާނޫުނ އެކުަލވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގަމުން

 މި  މިފަދައިން ކަމަށާއި،އުނިކަމެއް، ނުވަތަ ހުސްކަމެްއ ފޫބެއްދުމަށްޓަކަިއ، ތައާރަފްކޮްށފައިވާ ގާނޫނެއްކަމުގައި ބެުލން" 

ނު ނޫޤާވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  2ށް ނޫނަޤާމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގިގެންާދ ހަގީގަތަކީ، ޓެކްސް ނުގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް އަދި ނެތްކަންކަން ހިމެނުފަށްފަހު ޓެކްސްެގ ޤާ ވުޖޫދުކުރި ބޭނުމަކީ ޓެކްސްގެ 

ރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނޫނެއްގައި، ވަކި ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުޤާ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ  ކުރުން ކަމަށާއި،ނިޒާމު ފުރިހަމަ 

ނޫނުގައި، އެ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިާވނަމަ، އަދި ފަހުން ހެދުުނ ޤާ ގޮތާއި ހިލާފަށް، ފަހުން ހެދޭ 

 އިއެ ހާލަތުގަ ނޫނެއްކަމުގައި ވީހިނދު،ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ

އެހެންކަމުން،  ކަމަށާއި، ނޫނުގައި އަމަލުކުރުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ޤާމަލުކުރަންޖެހޭނީ ފަހުން ވުޖޫުދވި އަ

ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ 

ސް ދެއްކުމުްނ އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮްށފިަކމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމުގަިއވާނަމަކަމަށް ެބލިނަމަވެސް، ގަސްތުގައި ޓެކް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ގެ ދަށުން ކަމުގައި ނ(-1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30ނޫނުގެ ޤާއޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނީ، އިާދރީ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ބުނެ ހުށަހެޅި  އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހައްޓަން ލާޒިމުނުވާ މުއްދަތެއް ކަމަށްނުކުތާއަކީ:  ހަވަނަ  .69

މި ނުކުތާއާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ނުކުތާއެވެ. 

 ކަންތައްތަކަކީ:

"ޓެކްސް ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ބަލަަހށްޓަްނެޖޭހ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  27)ހ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .70

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ  5ލިޔެކިއުންތައް، އެ ލިޔުންތަްއ ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް އަހަރު ިނމޭތާ މަދުވެގެން 

 ކޮށްފައިވާ ކަން އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.މިފަދައިން ބަޔާން ބަހައްޓަންާވނެއެވެ."

                                                           

 0112/04ގާނޫނު ނަންބަރު  22 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  29   ހާ ސަފު 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ލިޔެކިއުންތަްއ  27ނޫނަކީ ޓެކްސްގެ ގާނޫނަކަށްވެފައި، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޤާ( ބީ.ޕީ.ޓީ ށ) .71

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި )ފަހެއް(  5ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވަނީ  ބެލެހެއްޓުން ގާޫނނީގޮތުން ޓެކްސް 

މީރާއިްނ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްްސ  ކަމާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ސެންބަރުޑި  31ނިމިފައިވަނީ  2014ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޓެކްސް އަހަރު  2014އަހަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން އެ ޓެްކސް އަހަރު ލިޔެކިއުންތައް  27ކަމުގައި ވީހިނދު، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ގައި  2014

އެއީ  ،ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ކަން  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި 2019 ލާޒިމުވަނީ ށްބެލެހެއްޓުން އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަ

ފަރާތުން  ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ތަށްމި ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަ 2019އަދި  2018، 2017، 2016، 2015

 .ބުނެފައިވެއެވެ

ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެްނދެވޭ  މީރާއިން ކުރިއަށްގެންާދ އޮޑިޓްތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ( ނ) .72

ނޫނީގޮތުން ހަމަވެފައިާވ ޤާއޮޑިޓްތަކެއް ކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ލިޔެކިއުންތަކަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު 

 މީރާއަށް އްނދުނު ނަމަވެސް އެ ލިޔެކިއުންތަ ހޯދުމަށް މީރާއިން އެއްލިޔެކިއުންތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ލިޔެކިއުންތަ

 ފާހަގަކުރާ ކަންފޯރުކޮށްދިނުމާއި ނުދިނުން މިާހަލތުގައި އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ އިހުތިޔާރެއް ކަމުގައި ވެގެން ގޮސްފައިވާ 

ށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ކޮށް ނުދިނުމަކީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީާރއަ މީރާއަށް ފޯރުއް ކަމަށާއި، އަދި އެ ލިޔެކިއުންތަ

ޓަން ނުެޖޭހ އްނޫނީ ގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހަޤާއެޅޭނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމެއް ކަމަށްނޫނީ ގޮތުން ނުކުރެވޭނެ ޤާ މުއްދަތެއް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ނޯޓިސް ދިނުމަކީ މީރާއަށް 

 ން ބުނެފައިވެއެވެ.ފަރާތު

 ވާ ރާއަތްތަކަށް ގެނެސްފައިއިދާރީ ޤާނޫަނށް ދެވަަނ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާޫނުނގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިޖު )ރ(  .73

ރާއަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ބަދަލުތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަގުސަދަކީ، އެ އިޖު

ނޫނުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މުއްދަތަކީ 

ކުރެވޭ ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމޭނެ އޮޑިޓެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ގަބޫލު

ކަމަށާއި، އޮޑިޓެއް ކުރުމުގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ އަސާސީއެއް މަސްދަރަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަހުން އޮޑިޓެއް 

ކުރެވޭނަމަ އެފަދަ އޮޑިޓެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމަށް ރިއާޔަތްކުރެވުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް 

ގަކުރާކަމަށާއި، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް މުއްދަތެއްގައި އެއްވެސް މުއްދަތެއްގެ ލިއެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައި ފާހަ

ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތު ނިމޭފަހުން އޮޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަން 

ކުރާ ކަމަށާއި، އަދި އެ ދެކޮޅުނުޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ނުކުންނާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންެގ މަޖްލީހުންވަީނ ޤާނޫީނ ހައްލެްއ ހޯދައިދީފައި ކަމުގައި ފާހަގަުކރާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 .ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ

ން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު 

 ދީފައިވާ ރައްދު  މީރާއިން 

ހުށަހެިޅ  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ،މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހެޅި ނުކުތާތަާކއި 

ތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮންތަކަށް އުލިޔެކި

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ނިންމުމެއް ނުވަަތ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިހަީކ މީރާގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:  .74

ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ނޫްނ ކަމަށް މީރާއިން ޮފނުވާފައިާވ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނަނ 

ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ވީއޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި

ނޯޓިސްއަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަދަދެއް 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  23ޤަޟިްއޔާ A/203-2013/HCކަނޑައަޅާ ހިސާބުން ކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަްނބަުރ 

 . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ 24ޤަޟިއްޔާ A/277-2014/HCހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކުރިއަށްމިދާ މައްސަލައާ އެއްފަދައިން، ޓްރެވަލް ލޭންޑްެގ ފަރާތުންވެސް އެ މައްސަލައިގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ  )ހ( .75

ކަމަށާއި، އަދި އެފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަީނ ށްވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަމީރާއިން ފޮނުވާފައި

ކަމަށާއި، ެއ ށްއެ ފަރާތުން އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް ިއއުތިރާޒުކޮށް ހުށަހެޅި ސިޓީއަށް މީރާއިން ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށްދީފައިވާ ޖަވާބަ

ޅުމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ކުރިފު

އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެތޯއާއި، އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުެގ 

 ކަަމށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ނުވަަވނަ ނުކުތާއިން އެނގެން އޮތް

ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރުމުންވެސް، އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމާއެކު އެ ނޯޓިހަކަްށ ނުވަވަނަ ( ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގެ ށ) .76

އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި، އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވަނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަުހ، ެއ 

 އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އަދި، މީރާއިން އަދަދު ނޯޓިހެއްގެ ދަށުން މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދު ކަނޑައެޅުމުންކަން

ކަނޑައެޅުމާއެކު އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެަކން އެނގެން އޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ިމ 
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 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  
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 ޤަޟިއްޔާ A/277-2014/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2016އޮކްޓޫބަރު  25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  31   ހާ ސަފު 

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

 ލިބިގެންދާނީ މީރާިއްނ މައްސަލައިގައި ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް

 މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.   މަށްއޮޑިޓް ނޯޓިހާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަން އެނގެން އޮންނަ ކަ

( އިސްވެ ހަވާލާދީފައިވާ ަޤޟިއްޔާއަކީ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ަކމުގައިވާތީ، އެ ނިންމުަމީކ ނ) .77

ނިންމުމެއް ކަމުގައި މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޢަމަލުކުރުްނ ލާޒިމު ންލުޓްރައިބިއުނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަުށ  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  77ގެ 25ްށފައިވާކަށާިއ، އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަުކގެ ޤާނޫނު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންާވނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮ

މާއްދާގައި، ކޯޓަކުން ނިންމާ ިނންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ހިނދަކު ޮކންމެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުންނާއި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި، 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުަތކުގައި ތިބި މީހުންނާއި، ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  ޢަދުލުއިންޞާފު

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެިތިބ މީހުންނާއި، ސިފައިންނާއި ފުުލހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާިއ 

 އްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެއް ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ. އެންމެހައި ރައްޔިތުން އެ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  42ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމުގެ ޛަރީއާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ( ރ) .78

)ޤާނޫނު ނަންބަުރ  13/2019ގެން އޮްތ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު އިޢުތިރާޒުކުރެވެނީ މީރާގެ ކޮން ނިންމުމަކަށް ކަން އެނ

 42ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( މެދުވެރިކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  3/2010

ސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުން" ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިތުރުކުރެވުނު ޢިބާރާތް ކަމުގައިވާ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް

ގެ މާނައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްިއން ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، ިމ 

މައްސަލައިގެ ބޭނުމަށް "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުން" ގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި، މާނަކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޢިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަްށ  8އް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ހަމަތަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް 42ާމނަކުރުމުގެ މި އުޞޫުލގެ އަލީގައި، ޓެކްސް ނެގުާމެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ( ބ) .79

ނަޒަރުކުރާއިރު، އެ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކަްށ 

އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވުމުން، ކޮމިަޝނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަްނ ިނންމާ ނިންމުމާއި މީރާއިްނ 

 ދޭހަވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަކި ދެ ނިްނމުމެއް ކަމަށް 
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( މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމަށްފަހު މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނިންމާ ނިންމުން ކަްނ ޅ) .80

ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުުމން އެނގެން އޮންނަކަމަށާިއ، "ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަްނ ނިންމާ ނިންުމން" ވަކިްނ 

ނިްނމުމަކީ ކޯޓުތަކުގައި އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމާ ތަފާުތ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ 

ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގަިއ ސާފުވާކަމަށާއި، މާނައެއް ދެވޭ ނިންމުމެއް ކަން 

ޝަންއަށް ވަކި އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަކެއް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދަުބ ކަނޑައެޅިގެން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭ

ލުއިކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަަދބު ަމޢާފުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިަޝނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންައށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ކަމުގައި 

  މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް 75ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

މީގެއިތުރުން، ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު، ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެުކ ( ވ) .81

ާދީރ އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ލިބިެގންވާ ކަމަްށ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި

ވެސް، އެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަާށއި، އަދި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު 71ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިްނދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ  16ޤާނޫނުގެ 

ދެވޭ އިސްތިސްނާއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ިނންމުމެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާެގ ދަށުން

ކަން އެނގެން އޮތް ކަަމށާއި، ެއހެންކަމުން، ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަަކށް ނަޒަރު ހިންގާއިރު، އެ ޤާޫނނުތަކުގައި މީރާއިން ނިްނާމ 

މާ ނިންމުންަތކެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަން ނިންމުންތަކެއްގެ އިތުރުން، ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިން

 އެނގިގެންދާކަމެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ "އޮޓޮމެޓިކުން" އޮޑިޓްކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމާއި،  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .82

ދިފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ފެށުން އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް މީރާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކަނޑައަޅާނެ ކަމާއި، ޚުސޫމަތު އުފެ

ގޮުތން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ާފހަަގކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި،  އައިސްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުމެްއގެ ނަތީޖާއެއްގެ

އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މީރާއިްނ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ިޚޔާރުކުރަނީ އިދާރީ ގޮތުން  Guide to Auditމީރާގެ 

މާ ނިންމުމަކީ ީމރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަަނރ ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމުގައިާވތީ، އޮޑިްޓކުރުމަށް ނިން

ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާަކމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާ 

ތްތަކަށް ފަރާތުގެ މި ވާހަކަތަކުން، މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރިކުރުމާ ގުޅިގެންވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ

  ދައްކުވައިދޭ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ަކން 

( ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ހ) .83

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  3ެބލުމަކީ މީރާގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދު ކަމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  މަތީންތޯ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޮޑިޓްކުރަނީ މި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަކީ ޓެކްސް 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ޤާނޫުންނ  20ނަ މާއްދާއާއި ބީ.ޕީ.ީޓ ޤާނޫނުގެ ވަ 30ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ.

( ޤާނޫުނން ލިބިދީފައިވާ ބާެރއް މީރާއިން ބޭނުންކުރުމާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް، މީރާގެ ޤާނޫީނ ށ) .84

ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ަކމަކަށް މީރާއިން ނުދެކޭކަމަށާއި، އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ މީރާއިން 

ކޮށްފައިާވ ކަން އަންގާދޭ ލިޔުމެއް ކަމަށާިއ، އެ ލިޔުމުގައި މީރާއިން އޮޑިްޓ މަރުޙަލާގައި ނިންމާފައިވަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ގަސްތު

ނިންމުމެއް ބަޔާނެއް ނުކުރާެނކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އޮޑިޓްކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމާމެުދ 

ރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަކަށް މީރާއިން ޤަބޫލެއްނުކުރާކަމަށް މީރާއިްނ އްޔަތެއް އިސްތިއުނާފުކުހައިސިއިއުތިރާޒުކުރުމުގެ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި، "ޚާއްޞަ މާނަދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ، ޤާނޫނު  5މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ( .85

ވަތަ ޢިބާރާތަކުްނ، ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން، އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ބަހަކުން، ނު

ދޭހަވާހިނދުގައި، އެ ބަހަކުްނ، ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުްނ، ުނވަތަ ޖުމްލައަކުން ޢާންމުކޮްށ ދޭހަވާ މާނައާއެއްގޮތަށް 

އްކަމަށް ފެްނނަހިނދުގައި، ނުވަތަ އޭެގ ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަަމ، އޭގެ ާޒތުގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ަނތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ގާތްކަމެ

މުޅި ޤާނޫނުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަފްހޫމާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް  ޢާންމު މާނައާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަަމ،

ެއ ނިންމަންޖެހިާދނެކަމަށް ފެންނަިހނދުގައި، އެ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާ ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ނެިތކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާ ތަޢާރުޒުވުމުެގ އުސޫލު ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ ބަހަކުން، ނުވަތަ ިޢބާރާތަުކން، ނުވަތަ ޖުމްލައަކުްނ 

ޢާންމުކޮށް ދޭހަވާ މާނައަށްވުެރ ޚާއްޞަ މާނައެއްގެ ބޭނުންކޮށް، އެ ޚާއްޞަ މާނައިގެ ބޭނުންހިފުމެވެ." މިފަދައިްނ 

  ުބނެފައިވެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ، "ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުގެ  )ރ( .86

ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން" މި ޢިބާރާތުެގ މާނައަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަަތ 

 އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުްނ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ންމެހަިއ ނިންމުންތަކަށް މީރާއިން ނިންމާ އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެހެްނަނމަވެސް، މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ 

އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ފަދަ މީރާގެ ނިންމުންތަކެއްެގ ވަނަ މާ 42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ނަމަ، މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން މީރާއިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް 

އައުމާ ހަމައަށް މީރާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކަށް ުހށަހަޅާ އެފަދަ ކަންކަމާމެދު ނިހާއީ ނިންމުމެއް 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  34   ހާ ސަފު 

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

ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ނުހަނު ގިނަ ތަކުލީފުތަަކކާއި ދަތިތަކަކާ މީރާއިން 

 ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމުގެ މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ައދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ  )ބ( .87

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނުުކންނާީނ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާއެއްކަމަާށއި، އޭގެ ހެއްކަކީ މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިާވ 

ދަދެއް ކަނަޑއެޅުމުން ކަމަށް ޓްރެވަލް ގޮތްކަމަށާއި، އޮޑިޓް ނޯޓިަހށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ އޮޑިޓްގައި ޢަ

ލޭންޑްގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އޮޑިޓްގައި ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަްށ 

 މީރާއިްނ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ސަބަބުން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތައް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެގެންދާކަމަށް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޓެުކހުގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމަށްވެފައި،  )ޅ( .88

މީރާގެވެސް މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ 

ންތޯ ބެލުްނ ކަމަށްވެފައި، އެ ަމޤްޞަދު ާޙޞިލުކުރުމުގައި ބޭނުްނހިފޭނެ ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ބާރެއް މީރާއަްށ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ 

ޤާނޫނުން ލިްއބައިދީފައި އޮްތ ހިނދެއްގައި، އޮޑިޓްކުރުމަށް ގަސްތުކުރިކުރުމަށްވެސް އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމަ 

 ގެ ބޭނުން ނެިތދާ ަފދައަކުންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ. ޢަމަލުކުރެވިގެންދާނީ މުޅި ޤާނޫުނ އެކުލަވާލުމު

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް މާނަކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާ )ކ(  .89

މީރާއިން  އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައި، ނެތިކޮށްލާފަދަ ގޮތަަކށް މާނަުކރަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި، އަދި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މާނަޮކށްިފ ހިނދެއްގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މާނަކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ދެކޮޅުނުެޖޭހ 

 ނަތީޖާ ނުނިކުްނނާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކަމާއި، އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުނުކުރެވޭ ނަަމ  އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ )އ( .90

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަްށ އުނިކަން އަންނާނެ ކަަމްށ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔަވަޅާ ގުޅޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، މީރާއިން ވަނަ މާއްދާއަކީ އިދާރީ ފި 43ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

 އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމަކީ ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތަކާމެދު އެޅޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މެއްކަމަށާއި، ބަޙުޘްގެ ބޭނުަމްށ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުގެ ދަށުން ކުރާ ކަ)ވ(  .91

އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވުމަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން، 

 ހުޅުވިގެންދާެނ ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
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ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އޮޑިްޓ ޯނޓިސްއަށް މި މަރުޙަލާގައި އިއުތިރާޒުނުކުރެވުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

  އުނިކަމެއް އަންނާނެ ފަދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިޭދ ޙައްޤަށް 43

ދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެުވނު ދެވަނަ އިޞްލާހާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބާަބްށ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .92

ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ވީ ނަަމވެސް، އެ ބާބުގަިއ ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓްކުރުމާއި، އިޢުތިރާޒުކުރުން، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

ބަށް ބަދަލެްއ އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި، ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލަ ތަޠްބީްޤނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިޖުރާޢަތުގެ ތަރުތީ

ތިންވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކަށް ބަަދލެއް އައިސްފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެ ޤަޟިއްާޔެގ 

ދާރީ ޤާނޫނަްށ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމުން ނިންމެވި ަފހުން ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އި

 ކަނޑައެޅިދިޔަ ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ  2ސް ނެގުމާބެހާ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ތަސައްވުރުކުރެވިގެންދިޔަ ޙާލަތަށް ޓެކް)ހ(  .93

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އިތުރުކުރެވުނު އަކުުރތަކުން ހައްލެއް ހޯދައިދީފައިވާަކމަށާއި، ޓްރެވަލް ޭލންޑްގެ 

އް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައަކީ މީރާއިން އޮޑިޓް ޯނޓިހެއް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެްނ އިއުިތރާޒުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެ

މައްސަލައިގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުެގ 

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންެނވި ނަމަވެސް، އެ ފުރުޞަތު ިލިބގެން އަންނަނީ މީރާއިން ޢަދަދެްއ ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށް އެ 

އްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމަށާއި، މިގޮުތން، ޓްރެވަލް ޭލންޑްގެ ނިންމުމުގެ ާފހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ )ބ( ގަިއ، ޤަޟި

"...މިހެންކަމުން، މީރާއިން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެތަނުން ނިްނމާ ނިންމުންތަކުގައި މީރާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން ުނާވ 

ށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެަނމަ އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަކުން އެކަން ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްފިކަމަ 

ބެލުމަށް ާޤނޫނާއި ޤަވާޢިުދތަކުްނ އެކަށައަޅާ މުއްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮުތން ެއއްވެސް ހުރަހެއް އޮވެގެން 

 މަށާއި، އަދި، އެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެުވުނ ނުކުތާތަކުގެ )ވ( ގައި ކަ ނުވާނެކަން..." މިފަދައިްނ ބަާޔންކޮށްފައިވާ

"...އެހެންނަމަވެސް، މީރާއިން ވެސް އެއިދާރާއަށް ލިބިދީފައިާވ ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބާރުގެ ބޭުނންކުރަންވާީނ 

އިންތަކުްނ ބޭރުން މީާރއިން ޢަމަލުކުރާނަމަ އެަކްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ަޤވާޢިދުތަކުގެ އިންތަކުެގ ތެރޭގައި ކަމުން މި

ފާހަގަކޮށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތެއްގައި ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޮންނަންވާނެ ޙައްޤެއްަކްނ 

 .ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ...." މިފަދައިން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ

ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން، ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  2ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނަށް  (ށ) .94

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެވުނު އަކުރު ކަމުގައިވާ )ށ( ގެ ޛަރީއާއިން ޓްރެވަްލ ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި  42ޤާނޫނުގެ 

 ނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ކަން ެއނގެން އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ުބނެފައިވެއެވެ. އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޤާ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމަށްވާއިރު،  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ނ(  .95

އްދާގެ )ށ( ވުޖޫދުވުމުގެ މާ ކުރިން، ޓްރެވަލް ވަނަ މާ 42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ

ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޮތް އުސޫލަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުެރވޭނެ ހާލަތަކީ އެ އޮޑިޓަކާ 

އްސަލައިގެ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާ އަދަދު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ނިންުމމުން، އެ ނިންމުމާ އެކުކަމަްށވާއިރު، މި މަ

 އުސޫލުކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.މައްޗަށްވެސް ތަތުބީޤުކުރަންވާނީ އެ 

ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .96

އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްފި ކަމަްށ ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންާވނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނެގ 

ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ދަށުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ީމރާއިން ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެެހންަނމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ާޤނޫނީ ސަބަބެއް އެފަާރތަްށ 

 ކިޔާދެވިފައެއް ނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްިފ )ހ( ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި  .97

ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންާވނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، 

ދަށުން ކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  މީރާއިން ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އެފަރާތަށް ކިޔާދެވިފައެއް ނެތްކަމަށާއި، އަދި ޓެކްްސ 

އްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްފި ކަމަްށ ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެ

ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވޭނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކުާރ 

 މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ.   ކަމަށްއެއްވެސް ޤަނޫނީ ނައްޞެއް އެ ޤާނޫނުގައި ނެތް

ކޮންމެ ާޤނޫނަކީ ވެސް އެ ޤާނޫުނ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 12ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( މާނަކުރުމުގެ ށ) .98

އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި އުނިކަމެއް ނުވަތަ 

މި މައްސަލައަށް ހުސްކަމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ަތޢާރުފްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމަށާއި، 

އެ މާއްދާ ތަޠްބީޤްކުރާއިރު، އިސްވެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް 

އިޞްލާޙުކުރެވެނީ ކަނޑައެޅިގެން އެ ޤާނޫނެއް އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައިވާީތ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫުނ 

އިވަނީ ވެސް ހަމައެކަނި އެ ޤާނޫނުގައިާވ 'ުއނި' ކަމެއް ފޫބެއްދުމުގެ ޮގތުްނ ކަމަށް ބަަލންޖެހޭ ކަމަްށ އިޞްލާޙުކުރެވިފަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

( ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ މައްޗަށް އިސްވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދެޭކ ނ) .99

ގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާުހ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ތަސްދީޤްވުމަށްފަުހ ސަބަބަކީ ޓެކްސް ނެ

ވަނަ ނަްނބަރުގެ  9.7.3ވަނަ ނަްނބަރުން ފެށިެގން  9.7.2ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނެއް ކަމުގައިާވތީ ކަން އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ 

އޮންނަކަމާއި، ެއ ދެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވެން އޮްތ ނިޔަލަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުާތަތކުން އެނގެން 

ހިނދު، މި މައްސަލައިގައި އިސްވާނީ ކޮން ޤާނޫނެއް ކަމަށް ބަލާއިރު، އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ކަމަށް މީރާއަްށ 

، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޚާއްސަ ބެލެވޭކަމަށާއި، ސަަބބަކީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނަނކީ ޢާންމު ޤާނޫނަަކށްވާއިރު

ޤާނޫނަކަށްވުމުން ކަަމށާއި، މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމުން، 

ރާއިްނ ޤާނޫނީ ގޮުތން އެކަށީެގންވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީއާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އޮޑިޓް ޯނޓިސް ފޮނުުވންކަމަށާއި، ސަބަބަީކ، މީ

ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓްގައި ބަލާނީ، ޓެކްސް 

ދައްކާ ފަރާތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މުގައިވާތީއެވެ. ެއެހންކަމުން، މި ޙާލަތުގައި ޢާންުމ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނު އިސްވާނެ ކަމުގައި މަތީންތޯ ކަ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  

 generaliaމީގެ އިތުތުން ވެސް ޤާނޫނު ތަްޠބީޤްކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ޤާނޫނީ މަބްދަޢުއެްއ ކަމަށްވާ )ރ(  .100

specialibus non derogant  ީއަށް ނަޒަރު ހިންގުން މުޙިއްމެވެ. އެ މަބްދަޢުގެ ލަފްޒީ މާނައަކ“the general 

does not derogate from the specific”  ކަމަށާއި މި މަބްދަޢުއަކީ އެއް ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤްކުރެވޭ ެދ

ޢަމަލުކުރާނޭ ެދ ގޮެތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ، ޤާނޫނެއް އޮްނނަ ހިނދެއްގަިއ، އަދި އެ ދެ ޤާޫނނުގައި އެއް ކަަމކާ ގުޅިގެން 

އެ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤްކުރާނޭ ޤާނޫނެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ މަބްދަޢުއެކެވެ. މިގޮތުން، މި މަބްދަުޢ 

އިން ބެއްލެިވ  House of Lordsތަޠްބީޤްކުރެވޭ ގޮތް އެންމެ ފުރަަތމަ ފަހަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 

ގައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި  The Vera Cruz (1884) 10 App Cas 59މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާ 

Earl of Selbourne LC  ،ީލިޔުއްވާފައިވަނNow if anything be certain it is this, that where “

reasonable and sensible application there are general words in a later Act capable of 

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 

, without any indication of a particular from merely by force of such general words

”intention to so.  ،ިމިފަދައިންކަމަށާއEarl of Selbourne LC  ިގެ މި ބަސްފުޅުން، މި މައްސަލައިގައ
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ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،އެ ބޭފުޅާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، ފަހުން ފާސްކުރެވޭ 

ޤާނޫނެއްގައި ޢާންުމ ބަސްތަކެްއ ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ޢާންމު ބަސްތަކުގެ ސަބަުބން، ކުރިން ފާސްކުރެވުުނ 

މަށް، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވުނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤްކުރުުމްނ ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް އުވާލެވުނީ ކަ

 ދުރުހެލިވާންވީ ކަމަށް ބަލައިގެްނނުވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

މަލުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ެއ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަ 20އެހެންކަުމން، ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ )ބ(  .101

ވަނަ އިޞްާލހު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޓެކްްސ  2ޤާނޫނު ތަސްދީޤްކުރެވުނު ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫަނށް 

ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ، ިމ -1ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެވުނު އަކުރު ކަމުގައިވާ ) 30ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

)ކ(  ވަނަ މާއްދާގެ 20މައްސަލައިގައި ދިމާވެފައި އޮތް ޙާލަތަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނު ކަމުގައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

އަދި، ިމ ޙާލަތުގައި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނަކީ ޚާއްސަ ޤާނޫނު ކަމަށްވެފައި،  ނޫންކަމަށާިއ،ތަޠްބީޤްކުރުމުން ދުރުެހލިވާންވީ ސަބަބެއް 

ނޫނު ކަމުގައިވުމުން، އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ކަމަށް މީރާއިން ކީ ޢާންމު ޤާޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަ

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިޔެކިއުން ބަލަހަްއޓަންނުެޖހޭ މުއްދަތެއް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުަމީކ ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ފަސް  .102

މީރާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، މީރާއަށް 

ހުރަހެއް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްދީފައެއްނުވާކަމަށާއި، މީެގ  ޤާނޫނީ އެފަދައިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ޮފނުުވމުގައި އޮތް

ޤާނޫނު ފަރުމާކުރެވިަފއިވަނީ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަނި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ގޮތަްށ ، އިތުރުން

ދަށުން ގަސްތުގައި ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުން ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ  20ކަމުގައިވާ ނަމަ، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުެގ  3ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވިދާެނ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިޭބތާ 

ޓްކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ރެކޯޑް ތެރޭގައި އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވިދާނެ ކަމަކަށް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވާނެކަމަށާއި، އަދި އޮޑި

ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމް މުއްދަތުގަިއ އެކަނި ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެކަން ޤާނޫނުގައި ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކުރާނެ ކަމަށް މީރާއިްނ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  

އޮޑިޓްކުރަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވުމުން، ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަްށ  (ހ)  .103

ވަަނ  9.8.3ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުން، މީރާއަށް އޮޑިޓް ނޯޓިެހއް ނުފޮނުވޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ 

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށާއި، އޮޑިޓްކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ހަމައެކަނި ލިޔެކިއުމަކީ ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން، މީރާއިން ޢަދަދެްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ވަޞީލަތްތަަކްށ  23ކަނޑައެޅުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  39   ހާ ސަފު 

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

ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައިނެތުމަކީ އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮތް 

 ހުރަހެއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ހިނދެއްގަިއ، އޮޑިޓްނުުކރެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުަގިއ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުެގ  )ށ( .104

ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުްނ، މީރާއަށް އެ ޙާލަތުގައި އޮޑިޓްނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޤާނޫނީ ސަަބބެއް ނެތް ކަމުގައި މީރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފާއިތުވާފަހުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި ނަމަ، މީރާއިން ހޯދުމަށް އެދޭ ލިޔެކިއުންތައް ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު )ނ(  .105

މީރާއަށް ފޯރުވައިދިނުމަކީ އިޚްިތޔާރެއް ކަމާއި، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުވާނުދިނުމުގެ ސަަބބުްނ ީމރާއަށް އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަްށ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަަމށާއި، އެހެން ނަމަވެސް،  9.8.3ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ަދށުން ޓެކްްސ  26އޮޑިޓްތަކުގައި މީރާއަށް އެއްބާރުުލންދިނުމަކީ ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ބާިޠލު އޮޑިްޓ ދައްކާ ފަރާތުން އަދާކުރާންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ކަމުގައިވީ ހިނދު، މީރާއިން 

ނޯޓިހެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރައިބިއުނަލްއަކުން ނުވަތަ ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ނިންމަވާފައިވާ ނެތް ހިނދެއްގައި، އެ އޮޑިޓް 

މާއެއް ކަމުގައި މީރާއިން ނޯޓިހެއްގެ ދަުށން ހިންާގ އޮޑިެޓއްގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ާޤނޫނީ ިޒން

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން މީރާއަށް އޮޑިޓް ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށ  މީރާއިން ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ހަ  .106

މީރާއަށް  އެިދފައިވީނަމަވެސް،މީރާގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން އަންނަނީ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަމުަގއިވާތީއާއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހުގެ މިންވަުރ 

ވީ ހިސާބުކުރަމުން އަންނަނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންތޯ ބެލުމަކީ މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި

ހިނދު، މީރާއަްށ ޤާނޫނުެގ ަދށުން މަިތ ކޮށްފައިވާ ޒިންާމަތއް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދައިން އޮޑިޓް ކުރިއަްށ 

ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކަމުގައި މީރާއިން 

  ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރުގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިހެއްގަިއ  1.3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ ނަ ނުކުތާއަކީ: ހަތްވަ  .107

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ވަކި އުންސުުރތަކެއްވާ ކަމާއި، އެފަދަ ުއްނސުރެއް ފުރިހަމަނުވާ ނޯޓިހެްއދީފި ނަމަ، އެ ނޯިޓހަްށ 

ބިގެންވާ ޙަްއޤެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަޮކށްފައިީވ ޢަމަލުނުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  26ނަމަވެސް، މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

ށާއި، އަދި  މީރާއިން މި މައްސަލައިގައި ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ ޤާޫނީނ ޒިންމާއެއްކަމަ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިހަކީ ާބޠިލް އޮޑިޓް ޯނޓިހެއް ކަމަްށ ކޯަޓކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަުކްނ ނިންމާފައި ނެތުމުްނ، އެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ  ނޯޓިހަކީ ޞައްޙަ ނޯޓިހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނެކަމަށާއި އަދި، އެ ނޯޓިހާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ

 ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް  1.6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .108

ނިމުމަށްފަހު އޮްނނަ ޙައްޤެއް ކަުމގައި މީރާއިން ބުާނބުނުމަީކ އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އޮޑިޓް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ެވސް ލިބިގެންވާ އަސާސީ  64ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޙައްޤެއް ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ބުނާބުނުމެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަ

ވަނަ މާއްދާގައި "ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިެގން މެނުވީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެއްވެސް  64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެނެއް ުނވާނެކަމަށާއި، އަދި ޣައިރު ޤާޫނނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާވުުމގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްެމ 

ންވެއެވެ." މިފަދައިްނ ބަާޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ިހނގަުމންމިދާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން އަމުރެއްކޮށްފައިނުވުމުން، ލިބިގެ

ވަނަ މާއްދާއަކީ މި މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް، މި މައްސަލައަށް ތަްޠބީްޤކުރެވޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ނޫން  64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އެވެ.ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެ

ވަނަ ނަްނބަުރގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިހެއްެގ  1.6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .109

ޞައްޙަކަމާމެދު ނޯޓިސް ލިބޭ ަފރާތުން ޚުސޫމާތެއް އުފައްދާ ޙާލަތުގައި މިރާއިން އެ އޮޑިޓް ނޯިޓސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްްސ 

މުތަކެއް އުފުލުމަށް "މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ" މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫން ކަމުގައި ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިޒާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަަގކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުރަން 

 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މަޖުޫބރުކޮށްފައެއްނުވާނެ 

މި މައްސަލައިގައި ފޮނުވާަފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ ދަށުން ޮއޑިޓް ކުރިއަށްނުގެންދިޔުމަށް ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ )ހ(  .110

( ވަގުތީ އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްއިްނ 2020ނޮވެންބަރު  08) TAT-VA/2020/002ނަންބަރު 

ފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގެ އޮޑިޓް މި ވަގުތު އޮތީ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ނޫންކަމަށާއި، އަދި، ޢަމުރުކޮށް

މީރާއިން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް "މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައިވާ ނަމަ، 

މެއް ކުރުމަށްކަން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާފުކޮްށދޭންވާނެ ކަމަށް މީރާިއްނ "މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވަނީ ކޮްނ ކަ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

)ށ( މީރާއިން ވަކި ކަމެއް ކުުރމަށް މަޖުބޫނުކުރި ނަމަވެސް، ީމރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓްތަުކގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަީކ  .111

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުެގ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެްއ  26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫުނގެ 
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ޞަީރޙަ ގޮތެއްގައި މަތިކޮށްފައިވާ އިްލތިޒާމަކާ މެދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެކޮޅެއްނުހެޭދެނ  ކަމަށާއި، ޤާޫނނުގެ ދަުށން

 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ  3.3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާުނގެ ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .112

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ބަދަލުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުރާއަާތ 

އެއްގޮތަށް މީރާއިން އިއުތިރާޒުަތއް ބަލައިގަންނަމުންދާ ކަަމށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަަގކުރާކަމަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ 

އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މައްސަލައިގައި

މަތީންތޯކަމަށާއި، މިގޮތުްނ، ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިާރޒު ބަލައިގަތުމަކީ މީރާއިްނ 

  ފަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހަަކށްވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ.ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ޤާޫނނާ ޚިލާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަކީ ތަޠްބީްޤކުރުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، ެއ  20)ހ( ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ  .113

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫުނ ފާސްކުރިއިރުގައި ވެސް މާއްދާ އުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު، ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫަނށް ދެަވނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ ފަދައިން ބާއްވާަފިއ  20އޮތްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ުނ ވެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އޮތުމުން، އެ މާއްދާއަކީ މިހާރު ވެސް ތަޠްބީޤްކުރެވެވެންވާނެ މާްއދާއެއް ކަމަށާއި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤޫނނަށް ދެވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހންކަމަށާއި، 

އެހެންކަމުން، އެއް ާހދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްީބޤްކުރެވޭ ދެ ާޤނޫނެއް އޮތް ިހނދެއްގައި ަތޠްީބޤްކުރެވޭނީ އެންމެ ޤާޫނނެްއ 

 ށް ވަކާލާތުކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަ
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  ރައުޔު  އިއްތިފާޤްވި 

 ރައުޔު  ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް އަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ނުކުތާތަކަށާއި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތް( ގެ ފަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު 

 މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް 

 ނިޔަލަށް ވިޔަފާރީެގ ގެ 2014ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ފުރަތަމަކަމަކީ  .1

ގައި  2020ޖޫން  30ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ހިސާުބކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނތޯ ބެލުަމްށ 

އޮޑިޓް ނޯޓިސް )މީގެ ަފހުން "އޮޑިޓް ނޯޓިސް"(  AUDN-BPT/IS/2020/03/1001778މީރާގެ ނަންބަރު 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(  2010/3ފޮނުވައިފައިވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފާރީގެ )ވިޔަ 2011/5މަްޤޞަދާއި އަދި ޤާނޫުނ ނަްނބަުރ  26ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުަތކާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، މީރާއިްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ  42ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް )އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުން( އިންކާރުކޮށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ފޯމު މެދުވެރިކޮްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ  MIRA903 ނަންބަރު  ރާގެގައި މީ 2020ޖުލައި  6ދަށުން 

 އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިއުތިރާޒުކޮށްފައިާވ  .2

 27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ފަދަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް  42ޤާނޫނުގެ މާބެހޭ އިދާރީ  ޓެކްސް ނެގުނިންމުމަކީ

އޮބްޖެކްޝަްނ   OA/2020/039-220ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާގެ ނަންބަރު 2020ޖުލައި  23ބަޔާންކޮށް 

 ރިވިއު ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

                                                           

 މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު()ޓެކްސް ނެގު  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   26

27
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓުގެ  OA/2020/039-220ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2020ޖުލައި  23މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް  
 It has been decided that the Notice of Objection is not .…“ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  CONCLUSIONވަނަ ސަފުޙާގެ  4

filed with regard to a decision as mentioned in Section 42 of the Tax Administration Act.” 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާ، އަދި  42ޑު ހުއްޖަތްތަކަކީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މީރާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާނޫނީ މައިގަނ .3

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރެވަލް ޭލންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންާމފައިވާ 

ޓްރެވަލަ ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާއި، އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 28ލިމިޓެޑް

  ޙުކުމަށެވެ.  ޤަޟިއްޔާގެ 29ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން 

ވަނީ  ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި، އިއުތިރާޒުކޮށްފައި 2020ޖުލައި  6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ދެވަނަކަމަކީ  .4

ގައި ޮފނުަވއިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށެވެ. ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2020ޖޫން  30މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް 

އޮޑިޓް ނޯޓިސްައކީ ޞައްޙަ ނޯޓިސްއެއް  ވާފޮނުވައިފައިހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒު ބިާނވާ ނުކުތާތަކުގައި، މީރާއިން 

ވަނީ ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި ވިޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  ފޮނުަވއިފައިނޫންކަމަށާއި، އެ ނޯޓިސް 

 ޤާނޫނުގެ ޮކން ތަކުގެ ބޭުރން ކަމަށާއި، އެއީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ުމއްދަތ

ކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާކަމަށާއި، ޓެކްސް ދެއްުކމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް  މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް

ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނޯޓިސް 

ގޮުތްނ  ޔަފާރީގެ ފައިދާއިްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަމަށާއި، އަދި އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނީދީފައިވަނީ ވި

ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.  ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމު ނުވާ މުއްދަތެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  42އިވާ ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އެހެންނަމަވެސް، އިއުތިރާޒުކޮށްފަ 

ގައި މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު  2020ޖުލައި  23އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ފަދަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ. 

 2020ޖުލައި  23މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަށް  އި މިވާހުށަހެޅިފަ .5

އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވާ ިންނމުންކަން އެނގެްނ އޮންަނ  OA/2020/039-220 ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ަނންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ  42ހިނދު، އަދި ބަޔާންވެދިޔަ އޮބްެޖކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނުެގ 

ޅިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކަށް ނިންަމއިފައިވާ ނިންމުމަކާ ގު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ. މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު  44ޤާނޫނުގެ 

                                                           

28
 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  

29
 ޤަޟިއްޔާ A/277-2014/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2016އޮކްޓޫބަރު  25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  
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ރިޕޯޓުގެ ދަށުން ނިންިމ ނިްނމުމަށް ވާސިލުވި ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތަަކށް ބަލައިުލްނ މުހިންމެވެ. އެގޮތުްނ، 

 ޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މި ޓްރައިބިއުނަލުން މައިގަނޑު ދެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭންޖެހެެއވެ. އެއީ؛ހުށަހެ

i. ީވަނަ  42މާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުެގ ެޓކްސް ނެގު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮފނުަވއިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކ

  ؟ނުަވތަ ނޫންތޯކުރެވިދާނެ ފަދަ ނިންމުމެއްތޯ  މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒު

ii.  ީއްޙަ ނޯޓިސްއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ޞަމީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިްސއަކ 

 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް 

ގަިއ ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްައށް ނަޒަރުކުރުމުން، އެއީ،  2020ޖޫން  30، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ތިންވަނަކަމަކީ .6

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފޮނުވައިފައިވާ ނޯިޓސްއެއްކަން އެނގެއެވެ. އެ  20ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް، މި 20ޤާނޫނުގެ 

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންގާ ެއންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ަކނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަުރ 

ވާ ތަކެއްގައި އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައް ތަކަށް ބަލަން ަގސްތުކުރާކަމާއި، މި ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ބުނެވިފައި

އަހަރުތަކުގައި އެމީހެއްގެ ޓެްކސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުަވަތ ގެއްލުން އަދި ިބނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި 

ބަޔާންކޮށް، އެންގިާދނެއެވެ. އަިދ މިފަދަ އެންގުންތަަކށް، މި ާޤނޫނުގައި ނިސްބަތްކުރާީނ، "ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު 

ިމގޮތަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަށް ބެލުމުން، އެ އަކުރެއްގައި  ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން"

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަަތށް ނިސްަބތްވާ ޓެކްސް ބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަން އެނގެއެވެ. މީގެ 

ދަށުން ހުށަަހޅަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ  30ނަ މާއްދާގެ ވަ 26އިތުރުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޓެކްސް ބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމުގެ ާބރާއި، އެ ބާވަތުގެ ޓެކްސް ބަޔާްނތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު، ވިޔަފާރީގެ 

ވެއެެވ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ައދި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 20ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެކަށީެގްނވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެްނ  20ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ޤާބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ގަސްތުގައި ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުން ވިތްހޯލްޑިންގ 

 ހިމެނޭގޮތަށް، އެްއވެސް ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަމަށް ވާނަމަ، އެފަަދ ގޮތަކަށް ޤަޫބލުކުރެވޭވަރަށް ޓެކްސްވެސް
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ކަމަށް .." ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން 26ގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު"މި މާއްދާގައި  

ށް އިންކާރުކުރުމާބެޭހ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބިނާކުރުމަ 26ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާ )ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  25ވެ. މި ތަނުގެ ރަނގަޅު ހަވާލާދިނުމަށް ވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްްސ ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތެ

 ހިސާބުކުރުމާއި، ދެއްކުން( އެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  45   ހާ ސަފު 

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

)ތިނެއް( ައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ  3ނުވަތަ ގަބޫލުކުރެވިދާނެވަރަށް ުފދޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެމް.އައި.އާރް.އޭއަށް ލިބޭތާ 

މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުމެއް ފޮނުވިދާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ  ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

ގޮތުން، މަކަރާއި ހީލަތުން ޓެްކސް ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަމަށް ޤާބޫލުކުރެވޭވަރަށް ނުވަތަ ޤަޫބލުުކރެވިދާނެވަރަށް )ފުދޭވަރުގެ 

 ވަހުގެ ތެރޭގަިއ އޮޑިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު ދު 3މަޢުލޫމާތު( މީރާއަށް ލިޭބތާ 

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިާވ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ހަވާލާ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނާމެުދ  .7

ބަޔާންތަކުގައި އަދި މައްސަލައިގެ ހަސްމުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާމެދު ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ 

އަޑުއެހުމުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި އިތުރު ތަފުސީލު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ 

ގައި  2019ސެޕްޓެންބަރު  12 31ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަކީ 

ވާ ޤާނޫނެއްކަމާިއ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތިްނވަނަ ބާބަށް )އޮޑިޓްކުރުމާއި ތަސްދީގުކޮށްފައި

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު( ބޮޑެތި ަބދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދީގުކޮށްފައި ވަނީ ޤާޫނނުގައި ހުރި އުނިކަންކަން ޞްދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ،  12

އިޞްލާހުކުރުމަށް ކަމަށާއި، އަިދ ފަހުން ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ޤާޫނނަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި 

ކަމަާށއި، ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތަކުގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނެއް

ކުރަންާވނެކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާްތ ުބނެފައިވެއެވެ. މި ވާހަކަތަކުެގ ރައްދުގައި ހިނގަމުންދާ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލު

ސަލައިގައި މީރާއިން މައްސަލައިގައި އިސްވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމާއި، މި މައް

ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވަީނ  ގަސްތުކޮށްފައި ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުގެ އޮޑިެޓއް

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮިޑޓް ނޯޓިސް ޮފނުވުންކަމަށް މީާރއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަިދ 

 generalia specialibus non derogantނު ތަުޠބީޤު ކުރުމުގައި ރިއާޔަތް ކުރާ ޤާނޫނީ މަބްދައުއެއް ކަމަށްވާ ޤާނޫ

އަކީ މި މައްސަލައިގައި ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެ މަބްދައުއެއް ކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަކީ ޚާއްޞަ 

ދާރީ ޤާނޫނަީކ އާންމު ާޤޫނނަކަށް ވުމުްނ، އިސްވާނީ ވިޔަާފރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ޤާނޫނެއްކަމާއި، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އި

 ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމަށްވެސް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން 41ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫުނގެ  ،ހަތަރުވަނަކަމަކީ .8

ފަށާފައިވާ ޤާނޫުނ  ގައި ޢަމަލުކުރަން 2019ޑިސެންބަރު  17ގައެވެ. އަދި  2011ޖުލައި  18ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 
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އެ  (.އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުވަނަ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ނައުމުގެ ޤާނޫނު"ޤާނޫނަށް މީގެ ފަހުން ހަވާލާދޭނީ "ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ގެ ދަށުން ވިޔަފާީރެގ  33(1)ހ( ގެ ) 32ވަނަ މާއްދާގެ  85 ގެ މުގެ ޤާޫނނު()އާމްަދނީްނ ޓެކްސް ނެގު 2019/25ނަންބަރު 

އާމްދަނީން ޓެކްސް  ،ޤާނޫނު އުވި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމުމުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގު

 ،ގައިވާ ގޮތުން 35)ނ( 34ވަނަ މާއްދާގެ  88މުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަުލވެފައި ވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ނެގު

ތައް ދެމިއޮތްނަމަ ެއ ކަންކަމާެމދު އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާޫނނު

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުން ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި ފޮނުވައިަފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް މީރާއިން އޮޑިޓްކުރަމަްށ  2020ޖޫން  30އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  .9

ނިޔަލަށެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  ގެ 2014ޑިސެންބަރު  31އިން  2014ޖަނަވަރީ  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިްސ  20މާއްދާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ްސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެަވނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު، މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާކަމާއި، ޓެކް

ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓްކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ުބާނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  30ނުގެ މާއްދާއެއް އެ ޤާނޫނުގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭނަަކމަށް ދަލާލަތު ކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކިފައި ނުވާތީ، 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެ ކަމަށް 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމާބެހޭގޮތުން 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫަނށް ދެވަަނ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު މެުދވެރިކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ  ފަސްވަނަކަމަކީ، .10

ގެނައުަމށްފަހު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ވަނަ މާއްާދ އިޞްލާހުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާހު 42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 42ޤާނޫނުގެ 

ރީސް( )ތި 30ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު

                                                           

32
ދުވަހުން ފެށިގެން  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 85އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ  

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

)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 85ނޫނުގެ ން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާއާމްދަނީ 
 .."އަދި ؛(ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމުގެ

34
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ  85ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" މި ޤާނޫނުގެ  88އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ   

ތަންފީޒުކުރުމާގުޅ ގޮުތން، އަންނަ ނިވި ކަންކަން  ށް ހުރި މުއްދަތުތަކަށް އެ ޤާނޫނުތައްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ދުވަހާ ހަމައަ
 ".ދެމިއޮތްނަމަ އެ ކަންކަމާމެދު އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުންނެވެ ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނުތައް ،ހިމެނ ގޮތުން

35
ޓެކުހުގެ ޢަދަދުގެ  އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ " ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގެ )ނ( ގައި ވަނަ މާއްދާ 88މްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ އާ  

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

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

އެންގުމަށް މި ާޤނޫނުގައި ހަާވާލދޭނީ 'އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންުގން' މިފަދައިންނެވެ." އެ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ 

ތަކުން އިއުތިރާޒު ކުރެވިާދނެ ދެ ބާަވތުގެ ިނންމުމެއްވެެއވެ. އެއީ، މީރާއިން ިނންމާ ިނންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނަރ ފަރާތް

)ދޭއް( ޢިބާރާތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  2ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތަކެއް ނޫނެވެ. ޤާނޫނުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ިޢބާާރތް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރެަވްލ ގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  2013އޮކްޓޫބަރު  3 .11

ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ  ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން "...މިހެންކަމުން މީރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަވަނަކަމެއްން ތެރެއި

ގުޅޭގޮތުން އެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެފަދަ އިދާރީ އެހެނިހެން ނިންުމންތައް ފިޔަވާ ޓެކްސް ނެގުމާއިގުޅޭ ގޮތުން 

ނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަްނކަމާއި ގުޅިގެން މީރާއިން ިނންމާ ނިންމުން ތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫ

އެނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ާޤނޫާނއި ގަވާއިދު ތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވިގެންވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް 

 ަގބޫލު ކުރެވޭކަމާއި، އެހެން ނަމަެވސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ޗެލެންޖް ކުެރވިދާނެ ނިންމުްނތަކެއް ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބަށާއި، އެ ބާބުގައި އެކުލެވިފައިވާ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށާއި، ިމ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ާޤނޫަނށާއި މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުން ހާސިލުކުރަްނ ބޭުނންާވ ނަތީޖާގެ މައްޗަށާއި މާނަކުރުމުެގ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމު

ނުވަތަ މީރާގެ  އްޤުޙަ ކުރުމުގެ  ތަކަށް ޗެލެންޖް މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  ބެލުމުން އެ މާއްދާގެ ދަށުން 

ން މީރާއިން  އެފަދަ ނިންމުންތައް އިސްތިއުާނފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ "މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާއި ގުޅިގެ

ަވނަ މާއްާދ  44އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން" ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމާއި މިހެންަކމުން ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ މީރާއިން ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް 

ށްފަހު އެކަން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް  އެންގުމުން އެކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅުމަ

ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

ން މީރާއިން ނިންމި ނިންުމމާއި މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަަމނުޖެހޭނަމަ ެއ ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމާއި ުގޅިގެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާއި،..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  30ނިންމުން ނިންާމތާ 

ވަނަ  44ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައިވާ ގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  .12

މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ިނންާމ ނިންމުންތަަކށް ޗެލެންޖްކުރުމުެގ ޙައްޤު ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ 

މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުންނެވެ. ޓްރައިބިުއނަލަްށ 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  48   ހާ ސަފު 

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

ކުރާކަމުގެ  ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފަިއވާ އިއުތިރާޒުށްފައި މިވާ މައްސަލައިގައި އިއިސްތިއުނާފުކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ  42އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،އެންގުމުގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވުމުން

މީރާއަްށ އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެފަދަ ، ހައިކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީޖޭގެ ދިވެހިރާއްއަދި އިސްވެބަޔާންކުިރ  ،ދަށުން

ހައިކޯޓުން  ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަްށ މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްވެބަޔާްނކުރި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ނުވަވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ަކްނކަމަށް ބަލާއިރު، މީރާއިން ޮފނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ މީރާގެ ނިންމުމެއް ކަމާމެުދ 

 ެއ މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ފަދައިން މީރާއިން ިހންގާ ޮއޑިޓާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅި ދެބަސްވެވޭކަށްނެތެވެ. އެެހނީ 

ޮއޑިޓް ނޯޓިސް ހިމެނޭޮގތަްށ   -އަދަދަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން މީާރއިން ހިންގި އޮޑިާޓ ގުޅިގެން ިނންމި ކޮންމެ ިނންމުމަކަށް 

ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނިންމާ އެަފަދ  އިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރެވިދާނެ  –

ލާފަށް މި ޚިއުސޫލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނިކޮށް، އެގޮތާ ޞަ އްޚާކުރުމަށް ޠަުޢނުނިންމުންތަކަށް 

މެވެ. އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރާތް އެހެންގޮތަކަށް މާނަކުރެވިދާނެކަަމށް އަހުރެން ނުދެކެޢިޓްރައިބިއުނަލުން އެ 

ހައިކޯޓުގެ ނިންުމމަކީ އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ބާިޠލުކޮށްފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަާމއި، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ( މިހިނދަށް ބަަދލުެވފައެއްނުވެއެވެ.standދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސްޓޭންޑް )

 ބުެނފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. ޓްރެަވލް ޭލންޑް ޤަޟިއްޔާގެ ފަހުްނ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން .13

ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބަށް ަބދަލުތަކެްއ  44ލާހުގެ ދަުށން، ޞްޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އި

ަތ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޓެކްސޭޝަން ނިންާމ ކޮންމެ މީރާ ނުވަ  ލާހުގެ ދަުށންޞްއައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އި 

އަދި އެފަދަ އިއުިތރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން  އިށާކުރެވޭނެ ނިންުމމެއް ކަމަ އިއުތިރާޒު ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން 42 ނިންމުމަކީ

ލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44އެ ޤާނޫނުގެ  ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ

ވަނަ މާއްދާގައި  42ކެވެ. އެހެންކަމުްނ މީާރއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިސްއަކީވެސް ނިންމުމެ

ބަޔާންކުރާފަދަ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމަށްވާތީ، އެ ނިންމުން )އޮޑިޓް 

 ފައިވެއެވެ. ޓިސް( އާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް އަދި އިސްތިއުނާފުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްނޯ

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮުނވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ،އަދި އެގޮތުގެމަތިން .14

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާ ނުވަތަ ކޮމިަޝަނރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުމެއް ކަަމށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް  42ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން  ،ވީަނމަވެސްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެދިފައި 

ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބު އެއްކޮްށ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،ބިނާވެފައިވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަްތތަަކށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު
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ތަރައްތުުބވެފައިވާ ގޮތް ބަދަލުވެފަިއ ދެވަނަ އިޞްލާހުގެ ދަށުންވެސް އެ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބުގެ މާއްދާތައް  ،ކިޔާލުމުން

އިދާީރ ޤާނޫނުގެ ދަުށން "މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން" އަށް ޗެލެްނޖްކުރުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެ އިޞްާލހަކީ ،ނުވާތީ

 .ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުން 

ޓްެރވަލް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ހަވަނަކަމަކީ، .15

 42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ލާހުގައި، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭޞްޤަޟިއްޔާގެ ފަހުން އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެުވުނ އި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އިތުރުން،   ނިންމުންތަުކގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން، މީރާއިން ނިންމާ

ވަނަ  11. އެގޮުތން، މި ރައުޔުގެ ކުރެވިދާނެކަން އެނގެއެވެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ންތަކަށްވެސް ނިންމާ ނިންމު 

ނަ ފިޤްރާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަިއން މީރާއިން ނިންާމ ނިންމުމަީކ ވަކިގޮތަކަށް މާނަކޮްށފައިވާ ވަ 14ފިޤްރާއިން 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުްނ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގަިއ ، 36ޢިބާރާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

އި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ގަ 2020ޖޫން  30މާނަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެގޮތުްނ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިންމުމެއްތޯ ަބލަންޖެހެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި 'ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް' ކަމަށް މާނަކޮށްފައި ވަީނ  43ޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވި .16

"... ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އައްޔަންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ެޓކްސޭޝަން އަށެވެ." އަދި 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/03ރް.އޭ" ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ "... ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ މާއްދާގެ ދަށުން 'އެމް.އައި.އާ 

އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން "މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދައިފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ." 

 މިފަދައިންނެވެ.

 ފަހުން މީގެ) އޭ.އާރް.އައި.އެމް އަދި ޖެނެރަލް ރަކޮމިޝަނަ ،ގޮތުން  އިވާޤާނޫނުގަ ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ .17

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރީގެ  ،ދެ ޝަހްސެއްކަމާއި ވަކި ދަްނނަ ޤާނޫނު އަކީ"( މީރާ"

ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮިމަޝނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިންމޭެނ ކަންކަން ވަކި ވަކިްނ 

ގަވާއިދު  އަދި( ހ) މާްއދާގެ ަވނަ 16 ޤާނޫނުގެ ެނގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ިވޔަފާރީގެ އެގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ވަނަ  16(، އ) މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގެ( ގަވާއިދު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ) R/2011-35ނަންބަރު 

                                                           

  ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  36

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  50   ހާ ސަފު 

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

 މާއްދާގެ  ވަނަ 65 އަދި ،(ނ) މާއްދާގެ ަވނަ 59(، ރ) މާއްދާގެ ވަނަ  17 ،( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 17(، ދ) މާއްދާގެ

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ ނިންމުންތައް ނިންމޭނެ ޓެކްސްސޭޝަންއަށް އޮފް ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ގައި( ނ)

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  12)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .18

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ބަހެއް ނުަވތަ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަްސތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ، އެްއ 

، ނުަވަތ ސާދާ ޢިބާރާތަކަށް، ނުވަަތ ސާދާ ޖުމްލައަކަށްވާނަމަ، މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭަހނުވާ ސާދާ ބަހަކަށް

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހން އެކަން ބަޔާންކުރަން 

ބޭނުންވާ މާނަކަން." ބޭނުންވިގޮަތށްކަން، އަދި އެ ޤާނޫނުން ދޭހަވާ މާނައަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭހަކޮށްދޭން 

 މިފަދައިންނެވެ. 

މި މާއްދާއާ  ،.އޭ އަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން "އެމް.އައި.އާރް 20ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .19

ފައިވާ ޓެކްސް އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންެމ މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުން

މި ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ  ،އަހަރު ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި

ބުނެވިފައިވާ އަހަރުތަކުގައި ެއމީހެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަިދ ބިނާކުރެވުނު ޓެކްްސ 

ޔާންކޮށް އެންގިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންނެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިާވ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަ

ވިޔަފާރީެގ  ،ވަނަ ފިްޤރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަްށ ރިއާޔަތްކޮށް 14ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ މާއްދާ އާއި މި ރައުޔުގެ 

ގައި ފޮނުވި އޮޑިޓް ޯނޓިސްއަކީ  2020ޖޫްނ  30ތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަށް ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ އިސް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި މީރާއަކީ  ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  20ނޫނުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ،ޤާނޫނު ދަންނަ ވަކި ދެ ޝަހްސެއްކަމާއި

މިއީ ކޮމިޝަނަރ  ،ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުުމގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ މީރާ އަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ

ޖެނެރަލް ނިންމި ނިންމުމެއް ޫނންކަން އެނގެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއަށާިއ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ،މިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިންމޭނެ ނިންމުންތައް ވަކިން ބަޔާންޮކށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަހިނދުކޮ

އެގޮަތށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައި ، އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންުގމަކުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާގޮަތށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

 އޮންނާނެއެވެ.

ވަނަ ފިޤްރާގައި ިމ ޓްރައިިބއުނަލުން ޖަވާުބ ދޭންޖެޭހ  5ިމ ރައުޔުގެ  ،ދިޔަ ކަންކަން އެގޮުތގެމަތިން ހުރުމާއެކުއިސްބެޔާންވެ .20

ދެ ސުވާލުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ސައްހަކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލަށް މިހިނދުގައި ޖަވާުބދެވެންނެތްކަމަށް އަހުރެން 

 ދެކެމެވެ.

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/031މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

52 ގެ  51   ހާ ސަފު 

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

 ސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީ 

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. އީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .21

 ރައުޔު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. އީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .22
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