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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތްނި  މައްސަލަ 
 

 TAT-CA-B/2020/032 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 

 

 

 

 

  



 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  2   ހާސަފު 
 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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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-BPT/IS/2020/04/1001778 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
 20202ޖުލައި  1 )މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން(: ފޮނުވި ތާރީޚް

 2015ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ޖަނަވަރީ  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/2020/040-220 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/2020/040-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2020ޖުލައި  23 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 

  

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

ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ޖަނަވަރީ  1މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތް 

 AUDN-BPT/IS/2020/04/1001778 ނަންބަރު ގައި މީރާގެ 2020ޖުލައި  1، ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި 2015

 ވެއެވެ.( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައ2020ިޖޫން  30"އޮޑިޓް ނޯޓިސް" )

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/2020/040-220ނަންބަރު 

 ރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.ފަ

ސެޕްޓެންބަރު  20 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2020/040-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 އެވެ.މައްސަލަ TAT-CA-B/2020/032ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2020

 

 

 

  

 

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   3
 )ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   4
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 ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް ޓެކްސް އެޕީލް 

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ގެ ނިޔަލަށް  2015 ޑިސެންބަރު 31އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

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

BPT/IS/2020/04 "ްގައި  2020ޖުލައި  1 ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ( 2020ޖޫން  30) "އޮޑިޓް ނޯޓިސ

 .ފޮނުވައިފައިވެއެވެ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކާއި އަދި އެ ޤާޫނނުގެ  ނޯިޓސްއަކީމީރާގެ އޮޑިޓް  ދެވަނަކަމަކީ: .2

ޖުލައި  6ށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަޚީލަ އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާ މަގުސަދާއި

މީރާގައި  "ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެްކަޝން" މެދުވެރިކޮށް MIRA903މީރާގެ ނަްނބަރު  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން 2020

ރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ އިއުތިރާޒުގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމުްނ )އޮޑިްޓ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކު

ނިންމުމެްއ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނޯޓިސް( އަކީ 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  2020ޖުލައި  23 މެދުވެރިކޮށް OA/2020/040-220ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު 

 .ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ

އޮބްޖެކްޝަން "  040OA/2020/-220 ، މީރާގެ ނަންބަރުފަރާތުން ގެއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތިންވަނަކަމަކީ: .3

ވަނަ މާއްދާގެ  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް" ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ 

ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ގައި 2020ސެޕްޓެންބަރު  20 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދަށުން

 .ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" " 040OA/2020/-220 މީރާގެ ނަްނަބރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ، ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

ށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ޚީލާފު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  42ގެ ޤާނޫނުއިދާރީ  ،ނިންމުމަކީ ނިންމާފައިވާ މީރާއިން ގައި

ހީލަތް  ކްސް ދެްއކުމުގައި މަކަރާއިނެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެޤާނޫޓެކްސް  ދިނުމަށާއި،ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

ހާލަތުގައި، މީރާއިން  ކޮށްފިކަމަށް ޝައްުކކުރެވޭ ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުަގއި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް

ގެ ޤާނޫނު ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ޭދންޖެހޭނީ އިދާރީ ށްބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަ އޮޑިޓެއް ކުރަން

ވަނަ  20ގެ ޤާނޫނުއޮޑިޓް ޯނޓިސް އަކީ، ީބ.ޕީ.ޓީ  ދިުނމަށާއި،ނ( ގެ ދަށުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައި -1މާއްދާގެ ) ވަނަ 30

ށް މީރާއިން ީދފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ޚީލާފަ ނ( އާ -1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ) 30ގެ ާޤނޫނު މާއްދާގެ )ށ( އާއި އިދާރީ 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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މީރާގެ މައްޗަށް ށުން އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނުެގންދިއުމަށް އެ ޯނޓިސްގެ ދަ ދިނުމަށާއި،ކަނޑައަޅައި 

 މަށެވެ.އަމުރުކޮށްދިނު

 

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 ގޮތުގެމަތިްނ  42އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ނޯިޓސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ނުގެ އިދާރީ ޤާނޫ ކްސް ނެގުމާބެހޭކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށާއި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެ

އެ  ނީ މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންކަމަށާއި،)ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުޮކށްފައިވަ

)އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ނޯޓިސްެގ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު މީރާގެ ނިންމުުމގައި ހިމެނިގެންނުވާ އިސްތިއުނާފުގައި 

ގުޅިގެްނ  އެ ނުުކތާތަކާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވތީ،ުނކުތާތަކެއް އުފައްދައި އިސްތިއުނާފު ފޯމުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް( 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް  6އިދުގެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިހްތިސާސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ގަވާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންނުވާ ަކމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ.

 

 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 ދީަފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށްވާތީ އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް އަކީ ސައްހަކަމާމެދު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް 

( ގައި "...މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން 2020ނޮވެންބަރު  15ލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ބަޔާން )ކަމާއި، މި މައްސަ

ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގެ ޙަޤީޤީ މައުޟޫޢު ކަމުގައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ 

ން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރަމެވެ." މިފަދައިން ޞައްޙަކަމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަ

ގައި ބޭއްުވުނ އަޑުއެހުމުގައިވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ސައްހަކަމާމެދު ގޮތެއް  2020ޑިސެންބަރު  28ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 43ންކަުމން ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ވާ ކަމަށް ުބނެ، އެހެކަނޑައަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް މީާރއިން އިއުތިރާފުވެފައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ )ޤާނޫނާ ހިލާފަށް އޮޑިޓް ނޯޓިްސ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ޙަވާލާދީ،

ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިނުން( ނިސްަބތްވާ މީރާގެ ނިންމުން )އޮޑިޓް ނޯޓިސް( ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންިމ ކަމު

 ބެލެވޭނެ ކަމަށް ުބނެ އެގޮތުގެ ަމތިން މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 
 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 

  ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް(  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަމިން ބިލްޑްވެއަރއެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، 

އާ ތާ ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކު  ގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އަމިން ބިލްޑްވެއަރ، އަދި  ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި،

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ، އެ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަ 

  ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

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

 އެ  ނިންމުން ކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަަމނުޖެހޭނަމަ އެއިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަމީރާއަށް ހުށަހަޅާ 

ޙައްޤު  ުދ، އެނފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާހި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ 44ޤާނޫނުގެ 

 ުހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެއެވެ. ށްބޫލުކުރެވިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލަގަފަރާތަށް  ކުރާއުފަންވެފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު 

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

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ބޭނުމަށް ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ،އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  8   ހާސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 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 ނިންމައިފަިއވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު  ކަމަކީ: ހަތަރުވަނަ  .10

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަަކީކ  44މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  5އޮތޯރިޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  44ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ސީކޮބައިކަން ތަފު

މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ އްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ދަ"ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

 ..." މިފަދައިންނެވެ.. ގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެެކވެޓްރައިބިއުނަލް ،ނިންމުމަކީ

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

މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި އަދި ކޮށްފައިވާ މިނިަވން އްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި... ޤާޫނނަކުން ޤާއިމްޙަމީހެއްގެމެ މަދަނީ 

އްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްެމ ޙަން ޝާރީަޢތްކުރެވުމުގެ ފުޞާނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ،... އިން

... "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  16 ގެމިފަދައިންނެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާސީ "ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޤާޫނނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟްނުާވ އްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިޙައަދި މިއިން އެއްވެސް 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަުކންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ޤާނޫނަކުން ވެސް އެއިްނ  ،ގޮތެއްގެމަތީން

އްޤެއް ޙަމިފަދަ  މިޤްރާޠީ މުޖްަތމަޢެއްގައިދީ ،މިނިވަން ،އްޤެއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސްމިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީޙަ

 މިފަދައިންނެވެ." ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެއްހެއްިޓދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަަކށެވެ.

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

ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާ  ންނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނާއި އެެހން އެްއވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ޓްރައިިބއުނަލު)ށ( ގައިވާ ޮގތަށް ޓެކްސް 

މައްސަލަތައް ބަލައި، ރަނގަޅުަކމަށް ފެންނަ ގޮތަަކށް އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މިނިަވްނ 

 މުސްތަޤިއްލު ޓްރައިބިއުނަލެކެވެ.

                                                           
 މައްސަލަ  G/2020/013-CA-TATޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  5

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  9   ހާސަފު 
 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 ދަށުްނ ނިންމި ނިންމުމަކަްށ  39މީރާގެ ނިންމުން އެކުލެވިގެން ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގ

ވާނަމަ، އެ ނިންމުމުގައި ކަނަޑއަޅައިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރި އަދަދުގެ 

 ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެ؛ އަދި )ތިރީސް އިންސައްތަ( މީރާއަށް 30%

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

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

އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުތެއް އޮތް ކަމަށް ބަލާނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކެމެވެ. އެހެނީ، މި ނޫން  ،ޝަރުތުތައް މެނުވީ

ކަމެއްކަމަށް  ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފުވެދާނެ 16ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ މާނަކޮށްފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބޫލުކުރެވެއެވެ.ގައަހުރެންނަށް 

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

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

. މި މާއްދާ އަށް 'ކޮންމެ'؛ މި 7މިފަދައިންނެވެ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ..'ންގުމަކާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެ

އެހެނީ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަަތްއ ލަފުޒު އިތުރުކޮށްފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަގުސަދު އިުތރަށް ސާފުވާކަން އެނގެއެވެ. 

ރާއިން އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން މީވަނަ މާ 3 ގ8ެބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މީރާއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިނުގަނެޭވނެ މައްސަލައެއްކަމަށް މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، ެއ 

ވަނަ  44ފަދަ މަްއސަލައެއްކަން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިންމުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ަބލައި ގޮތެއް ނިންމިދާނެ

 މާއްދާގެ ނައްސުން އެނގެއެވެ.

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

1001778/AUDN-BPT/IS/2020/04  އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ"

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

ރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކު 44ވަނަ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަދަލުވެފަިއވެއެވެ.

ވަނަ އިސްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް(  1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 7
 ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ...' މިފަދައިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 'މީރާއިން ނިންމި ވަނަ މާއްދާގައި  44ގެ 

 )މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  8

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  10   ހާ ސަފު 
 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 ފަރާތުން ހުށަހެިޅ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  42

 އި އްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ އިއުތިރާޒެއް ނޫްނކަމަށް މީރާއިން ނިންމަވަނަ މާ 42އިއުތިރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަނީ  OA/2020/040-220ގައި ނަންބަރު  2020ޖުލައި  23އެފަރާތަށް 

 ވެ.އަންގައިފައެ

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

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު  ،ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެފަދަ ިނންމުމެއްތޯ ެބުލމަށް ރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެބަޔާންކޮށްފައިވާ މީ

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

 ބޫލުކުރެވެއެވެ.ގަނިންމިދާނެ ނިންމުމެއްކަަމށް އަުހރެންނަށް 

 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 ތާރީޚުން އެންގުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ  42ޤާނޫނުގެ 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި )ށ(އަދި  )ހ(އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަނީ "

ކުރުން ނިސްބަތްވާ މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް، ރާއިން ގޮތެއް ނުނިންމައިފިނަމަ، އެ އިއުތިރާޒު މީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ' މިފަދައިންނެވެ. .މީރާއިން ނިންމި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ 

"އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އަށް  AUDN-BPT/IS/2020/04/1001778ފޮނުިވ 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/2020/040 ްއަދި މި އިޖުރާއީ މައްސަލައިގައި މީރާއިން  އަންގައިފައިވެއެވެ"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށ .

ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާނުްނނާއި ަދއްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނެގނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން އިއުތިރާޒުކުރި ނުކުތާއާމެދު 

ޒުގައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު ޮގތެްއ މީރާއިން ގޮތެއް ިނންމައިފައިނުާވކަމެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން މީރާއަށް ހުަށހެޅި އިއުތިރާ

"މީރާގެ ނިންމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  43، އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިންމައިފައިނުވާހިނދު

 ލެވޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ބެ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމިކަމުގައި"

 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 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( ގައިވެެއވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުން، އެ މާއްދާގެ )ހ(  43ނިންމަންވާނެކަމަށް އެ ޤާޫނނުގެ 

ބަތްާވ ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގޮތެއް ނިްނމައިފައިނުވާނަމަ، ބެލެވޭނީ އެ ިއއުތިރާޒުކުރުން ނިސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  43މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންަކމަށެވެ. މީގެ އިތުރުްނ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

'... އެ އެންގުމާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.' މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް 

ތެއް ނޫންކަަމށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެއީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުަގއި އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާ

 ގައިވެސް މާނަކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް ނޫނެވެ. އެހެްނކަމުން، އެ އިބާރާތްކުރުމުގެ މާަނ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ. 9އިދާރީ ގަވާއިދު

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

" އަދި .ޙަވާލާދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންނެވެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި

މީރާިއން ނިންމި ިނންމުމަކާމެދު ޔާންކޮށްފައިވަނީ "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ 35ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގެ 

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

ވަނަ  42ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއް ހިންގުމަްށފަުހ، އެ އޮޑިޓް ިނންމުމާމެދު ހިްތަހމަނުޖެހޭނަމަ، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު   9

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  12   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

. 10މެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެފޯ  MIRA903މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  ވަނަ 35އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނުމަްށ  35އަދި އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވައިދުގެ 

ތައްތަކުެގ ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ، މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަށް ތައުނުކުރާނަމަ، އެ އޮޑިޓުން މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން

(audit observations)  ެތރެއިން، އިއުތިރާޒުކުރާ ވަކި ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ، އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް، ނުވަަތ

އިއުތިރާޒުކުރާ ނުކުތާތައް، ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތައް، އަދި އެކަމަށް ބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކުގައި މީރާއަށް 

 އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތައް "ގައި  ގުޅޭ މައުލޫމާތު( ވަނަ ބައި )އިުއތިރާޒާ 2ގެ  MIRA903އަދި  ހުށަހަޅަންޖެހޭތީއެވެ.

ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  އިއުތިރާޒުކުރާ ކަންތައްތަކާ "ލިޔާށެވެ..." އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންާނއި،  ތަކާއެކުސަބަބު 

ދައިން ބަޔާންކޮްށފައިއޮތުމުން އެނގެީނ، އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި، މީާރެގ ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާށެވެ." އެފަ

ތެރެއިން، އެއް ކަމަކަށް  (audit observations)އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި ހިމަނައިފައިވާ އޮޑިޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

 ވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެކަމެވެ.

 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. އެހެްނަނމަވެސް، މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުިތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމާއިރު، ެއ 

އޮބްޖެކްޝަން ރިިވުއ '' ުނވަތަ ކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް'އިުއތިރާޒުކުރަނީ  (communicate)ނިންމުން މުއާމަާލތް 

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

 36ހިމަނައި، އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމުމާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްވެސް ހިމަނައެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ނިކުމެދާނެކަްނ  (conclusion))ތިނެއް( ނަތީޖާއެއް  3ްނ، އިއުިތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު

އެނގެއެވެ. އެއީ، މީރާގެ ނިންމުން އެއްކޮށް، ނުވަތަ އެއިން ަބއެއް ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ މީާރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް 

 ކަނޑައެޅުމެވެ. 

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

ޅައިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެކްސް ގައި މީރާއަށް ހުށަހަ 2020ޖުލައި  6އެކުލެވިގެންވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމެއް ވަނީ 

                                                           
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދެއް  39ތަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލަކީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓެއް ހިންގުމަށްފަހު، އެ ޤާނޫނުގެ މި  10

 އިތުރުން، މީރާއިން އަދި ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރުންޖެހޭ ގޮތާބެހޭ މިސާލެއް. އޮޑިޓް ނިންމުންތަކުގެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް  42އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށްވެސް އިއުތިރާޒުކުރަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
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ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމީތްނ  42ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދައްކާ ފަރާތުން ކޮްށފައިވާ އިއުިތރާޒަކީ ޓެކްސް ނެގުމާ

ކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ނިންމައިފައިވެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް މުއާމަލާްތ 

(communicate) ިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. ކޮްށފައިވަީނ އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރ 

 ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުެގ އެގޮތުން، މީރާއިން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ ޮއްބޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ޓެކްސް .25

ނިންމުމެކެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ".... މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ"؛ މި އިބާރާތުގެ ތަރަހަިއގައި ހިމެނޭ  43

ންކަމަށް މީރާއިން ނިންިމ އެހެނީ، އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާުތން ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒަކީ އިުއތިރާޒުކުރެވޭފަދަ ނިންމުމެއް ނޫ 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުވަތަ އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވިނަމަވެސް، އެފަދައިން ނިންމައިފައިާވ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮްށ  44ތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ނިންމުން

 އެއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ނިންމުންތަކެއްކަމަށް އަހުރެން ދެެކމެވެ. 

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

މައްސަލަ ބެލި ބެންޗުން ފާހަގަުކރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  11ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެެލން ެންތ ހުށަހެޅި މައްސަލަ  މަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "...ނޫ

"ޓެްކްސ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  AS/2017/7-TATޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަްނބަރު  ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް

 ކަމަށް  ފައިާވތީ"ހުށަހެޅި އިުޢތިާރޟަކީ މީރާއިން ބަލައިަގނެވޭނެ އިޢުތިރާޟެއް ނޫންކަމަްށ މީރާއިން ނިންމާ ދައްކާ ފަރާތުން

ކަމެއްކަމާއި އަދި  ބަޔާންކޮށް ކަން އެނގޭއިރު، ެއއީ މުޅި މައްސަލައިގެ ޙައްލު ހޯދުމަށް އެދޭ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ

ނިންމާފައިވާީތކަން އެނގޭއިރު، މީރާއިން  މިމައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހަޅަން ޖެހުނީވެސް މީރާއިން އެފަދައިން

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެެލން ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޓެކްސްއެޕީލް  މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ޓެކްސް އެޕީލް

" މިފަަދއިންނެވެ. އެހެންކަމުްނ، .މުޅިން ފުށުއަރާަކމެއްކަން އެނގޭކަމެވެ ޓްރައިބިއުނަލު ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދާއި

ކި ނުކުތާއަކާމެދު މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވިނަމަވެސް، އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ވަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް މީރާއިްނ  43އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާތީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 .ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާކަމަށް ބަަލްނޖެހެއެވެ

 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/393-2017/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  11
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  14   ހާ ސަފު 
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 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/2020/040-220 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަރު

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެފަދަ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ

ވަނަ  43ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ކަނޑައަޅައި، އިސްވެދިޔަ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަކީ ނިންމުމެއްކަމަށް

 ،ބަލައިނުގަނެ ތައް ނުކުތާ އިޖުރާއީ ހުށަހަޅާފައިވާމާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު، 

 .ނިންމައިފީމެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ގޮތުން މައުޟޫޢީ މައްސަލަ
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 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ ގައި ނަގާފައިވާ  2021ޖުލައި  15އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

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

)ތިރީސް(  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އެ ނިންމުން ނިންމާތާ  44ޤާނޫނުގެ 

 އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަ

 1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އުސޫލށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ދަށުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލަތކަށް ހު

ކަމާއި، އެއީ ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގައި ޤަޟިއްޔާ 12ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް 2021ޖުލައި 

)ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 77ގަވާއިދުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރުއިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން 

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ  OA/2020/040-220 ަނންބަރު މީރާގެ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން 

ގައި ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  2020ޖުލައި  23މެދުވެރިޮކށް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 13ގެ އެ ނިންމުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަްލގައި މީރާ ،އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާަފއިވާއިރު

 ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  20އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 

ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ އެހެންކަމުން  ،ކަމަށާއިއިން އެނގޭ 14"އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ  ނަސީމް

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

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

 ނުކުތާއެވެ.

 

 

 

                                                           
 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 12
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  13
       (2020އޮކްޓޫބަރު  7ސިޓީ ) 223/220/2020/79ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  14

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 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 ނުކުތާއާ  ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުންމި މައްސަލަ 

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

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

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށްފައިވާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮގެ ލިމިޓެޑްއަމިން ބިލްޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .30

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ުބނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް  TAT-CA-B/2020/032ނަންބަރު 

 ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛

 15ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އިަގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސްމި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަ )ހ(

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

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 ޤާޫނނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވަިއފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77ގަވާއިދުގެ 

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

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު 

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  15
 ޤަޟިއްޔާ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 16
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 17
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  17   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

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

ޝަން ކް"އޮބްޖެ OA/2020/040-220ގެ ނަންބަރު އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާއޮޑިޓް ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރުމުން، 

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

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 ދުވަސްތަކާއި  ފަސްދޮޅަސް() 60 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

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

 ފައިވެއެވެ. އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިއުނަލުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަ 77ގަވާއިދުގެ 

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

ގެ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީްލ  2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައިނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަުލން ަތާބވާންޖެހޭނެ 

ކުރާކަމަށްވާނަމަ އެީއ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ތަްޠބީޤްޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ރަޖިސްޓްރީ 

ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ  އާ (Retrospective application of law)ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިްނގުމުގެ މަބްދައު 

އަދި އެ ނިންމުމަށް  ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ.ފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަށް އިކަމެއްކަމަށް ނިންމަ

 ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި 

  .ކެމެވެއެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެ، 19ކަމުގައިވާތީ

 

 

                                                           
 މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން  19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  18
 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) B/2019/008-CA-TATނަންބަރު ރައިބިއުނަލްގެ ޓް 19
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 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/2020/040-220ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވް

ގައި  2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން TAT-CA-B/2020/032 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންަމއިފީމެވެ. ،ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަަލއިނުގަނެ

  

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 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 

ެބހޭ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ތަކާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާ އެއްތާކުނު  )ހައެއް( 6 މައިގަނޑުމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

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

ކުރުމުން މާއްދާގެ )ހ( އަށް ނަޒަރު އެދޭނީ "އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" މިފަދައިންކަމަށާއި، އެންގުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާ

އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސްޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

އެ ނިންމުމަކީ ފައިސާގެ އަދަދެއް ހިމެނުން ކޮންމެެހްނ  ކަމަށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް  42

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ކުރާ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށްލާޒިމު

ބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ )ށ( މީރާގެ އޮ .40

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސް އެއްކަމުގައިވާތީ، އެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީރާއިން ނުވަތަ  20

ނިންމި ނިންމުމެއް ޫނންކަމަށް މީރާއިން ަޤބޫލުކުރާކަްނ އެނގިގެންދާ ކަމަށާިއ،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން

ނަމަވެސް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ވާހަކަތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހޭ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ުބރަދަނެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް 

 ނޫންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

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

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

ުބނެވިފަިއވާ އަހަރުތަކުގައި އެމީހެއްެގ  އެ ދަކީޤްޞަމަ މި ެބލުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި،އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ 

އެވެ. އަިދ ޔާންކޮށް، އެންގިދާނެބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަަތ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ެޓކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަ ޓެކްސް
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އި ނިސްބަތްކުރާނީ، "ޓެކްސް ަދއްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާަކން އަްނގާ އެންގުން" މިގޮތަށެވެ." މިފަދަ އެންގުންތަކަްށ، މި ޤާޫނުނގަ

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، 

އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމަކުން، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި  ޖެނެރަލް ގޮތުގެމަތިން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ

އެފަރާތުން  ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި، އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ  އިންކުރުމަށާ ގީތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤާނޫނު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް 

" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ .ބަާލކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް

 ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

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 ާޤނޫނުތަކުގެ ދަުށްނ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އެ )ބ(  .43

އޮޑިޓް ކުރާެނ ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން "އޮޓެެމޓިކުްނ" އޮޑިޓް ކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަެކއް ނޫން ކަމަށާިއ، މީރާއިން ކޮްނމެ އަހަރަކު 

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

ނޯޓިސް ދިނުމަކީ މީރާއިން އާންމު އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން 

ން އެަކންކުރަން ނިންމި ފަރާތަކީ މީރާ ކަމުގައިވާތީ އެ ނިންމުން ިނންމި ފަރާތަކީ މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެަރްލ ބޭނުންވެގެ

 އޮފް ޓެކްސޭޝަން އެއް ނޫންކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

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

 ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްކަމެއްގެ ޮގތުގައި ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ން އެއްވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް އެއް ދީފައިވާނަމަ އަދި އެ ކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ ހުދޫދުްނ ބޭރުން މީރާއި

ނޯޓިސް އެފަދައިން ދިންިދނުމަކީ މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ިނންމުމަކަށް ނުވެ، ޓެކްްސ 

ވެއްެޖނަމަ، ެއކަންވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެ މައްޗަށް ނުހިނގާ ކަމަކަށް  42ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ިއން ަކށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާފު ިލިބގަތުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަްނ  43ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އަތުވެގެން ދިއުންކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ުނވަތަ މީރާގެ ނަމުގައި ނެރެޭވ އްދާގެ )ހ( ގައި "ކޮަވނަ މާ 17އިދާރީ ޤާޫނނުގެ )ކ(  .45

އޮފް ެޓކްސޭޝަން ހުއްދަ ދީފައިާވ  ލިޔުމެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުަވތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ކޮންމެ

ާށއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަން މީރާއިން " މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ.މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ނިންމައި އެ އޮޑިޓް ކުރާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ޮފނުވައިފައިާވ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފައިވަނީ މީާރގެ ލެޓަރހެޑުގައި މީރާގެ 

ޔުމެއްކަމާމެދު އެއްވެސް އިސްވެރިއަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ ލިއުމަކީ މީރާއިން ދީފައިވާ ލި

ޝައްކެއްނެތްކަމަށާއި، ހުސޫމަުތ އުފެދިފައިވާ ނޯޓިސް ދޭންެޖހުމުެގ ފެށުން އައިސްފައިވަނީ މީރާގެ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްެގ 

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

މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެަރލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ިނންމުެމއް ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

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

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

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ދެންެނވުނު ދެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެންގިދާނެއެވެ" 

އި، ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ އާއި އޮޑިޓަށް ޓެކްސް ދައްކާ މިފަދައިންކަމަށާ

ބެލުމަްށފަހުގައި ކަމުގައި މީރާއިން  ފަރާތްތައް ހިޔާރުކުރަނީ މީރާއިން އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އެތައްއެތައް ކަމަކަށް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. ”Guide to Audit“އާންމުކޮށްފައިވާ 

 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 ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމާމެދު ސަބަބުވެރި އިންސާނަކު ސުވާލު އެ ނިންމުމަކީ މީރާގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ނުކުރާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ެއނގި ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ 

ފް ޓެކްސޭޝަން ިންނމި ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެްއ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ީމރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ވާހަކައަކީ ގާނޫީނ ގޮތުން ހަމަނުޖެހޭ ާގޫނީނ އޮބްޖެކްޝަން ރިވުއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މީރާގެ 

 މުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ.ހަމައެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަ

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

ރާއަތުތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖު

، ވަނަ މާއްދާގައި 26ގުޅޭ ގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފާހަގަކުާރކަމަށާއި، އެގޮތުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނުގެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި 

ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިްނ 

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

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 

ީނ ކަނޑައެޅި އަދަދު ދެއްކުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން އެފަދަ އިއްތިރާޒުކުރުންތައް ބަލައިގަްނނަމުންދަ

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބީ.ޕީ.ީޓ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައި، އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ފާހަގަ

ޚިލާފަށް އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޖުރާއަތާރާއަތު ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ެއ އިތިރާޒުކުރުމުގެ އިޖުޤާނޫނުގެ އިއު

ރާއަތުގެ ފައިވާ އޮޑިޓް ނޯިޓސް ދިނުމުގެ އިޖުތިރާޒުކުރުންތައް ބަލައިގަންަނމުންދާ އުޞޫލުން ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫުނގައި ބަޔާންކޮށްއިއު

ާރއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޓް ނޯޓިސް ދިނުުމގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުޑިބަދަލުގައި އޮ

ސީ" އެއް ނެތް އެއްޗަކަްށ އެހެންޫނންނަމަ ޤާނޫނުތައް ތަޠުީބޤު ކުރުމުގައި ީމރާގެ އުޞޫލަކީ "ކޮންސިސްޓެންކަމަށާއި، މަތިން 

 ގައި އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ވެގެންދާނެކަމު

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންާވ  64ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބުނާ ބުނުމަކީ، 

ވަނަ މާއްދާގައި  64ަމށާއި، މިގޮތުން ޤާޫނނުއަސާސީގެ ކައަސާސީ ޙައްޤެއް ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ބުާނބުނުމެއް 

ޒަފަކު، އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެން "ޤާޫނނަކުން ބާރު ލިބިގެން މެނުީވ، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،

ނުވާނެކަމަށާއި، އަދި ޣައިރު ާޤޫނނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާނުުވމުގެ ޙައްޤު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިްނ 

 .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެކަމަށް 

ޮ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 އިދާީރ ނޫން، މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އިޚުތިޔާރެއް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިޒާމުތަެކއް އުފުލުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުމަކީ

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާ އެފަަދއިން މާނަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެގެންދާނީ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ، ނުރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ  42ޤާނޫނުގެ 

ނޯޓިސްއެއް ދީ، އެ ނޯޓިސްގެ ދަށުން އޮޑިޓަްށ ކަމަށާއި، ޞައްޙަނޫން އޮޑިޓް  މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ކުރުމެއް ކަމުގައި ގޮތަކަށް އެ

 64އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮްށ، އެ އޮޑިޓް ނިމެންދެން އެ މަުޖބޫރީ ޙާލަތުގައި ދެމިހުންަނންޖެހުަމކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި ދެކި، މީރާއަށް ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ނޯޓިސްއަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނޯޓިސްއެއް ކަމު

އެއްބާރުލުން ނުދީިފނަމަ، މީރާިއން އޮޑިޓް ނިންމާނީ އޮޑިަޓށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުން ނުދިންކަމަށް ބުނެކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 .ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ

ކަމަށާިއ، ނަމަވެސް އެ ނޯޓިސްއަްށ ( އެކަމުގެ ސަަބބުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެތައް ތަކުީލފެއް އުފުލަން ޖެހިގެްނދާނެތ) .51

ތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، އެ ނޯޓިސްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތަށް އަކޮށް، ޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ އިޖުރާއިއުތިރާޒު

ދި އެކަމުެގ ޙައްލެއް ލިބުމުން، މީރާއިން ޮއޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޤާޫނނީގޮތުން އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލު ކަމަށާއި، އަ

އިރުވެސް، ނޯޓިސްއަށް އެނގޭސަބަބުން މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަށް، އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަން 

ޗެލެންޖް ކުރެވޭނީ، އޮޑިޓްކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެ ޙާލަތު އަންނައިރު، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ 

ނުޖެހޭ އެތައް ޒިްނމާތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން މަޖުބޫުރވެ، އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްުލން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަަކްށ ފުރިހަމަކުރަން

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ރާ އިސްތިއުނާފުކު  ށްލިބިގެންދާނެކަމަ 

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

ވާ ޤާނޫނުގެ ތިންަވނަ ބާަބށް ބޮޑެތި ަބދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ުބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުާތއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައި

 ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު 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

އްޔާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލްވުމުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޤަޟިބާބެއްކަމާއި، ހައިކޯޓުން ިނންމަިއފައިވާ ހަވާލާދީފައިވާ 

ޑެިތ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިާވ ތިންވަނަ ާބބުގައި ހުރި ބޮޑެތި އުނިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއި އެ ގާނޫނަށް އެފަހުން ބޮ
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މެދުވެރިކޮްށ  20އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ވަނަ 2ކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް 

ވަނަ  39ވަނަ މާއްދާއާއި،  32ވަނަ މާއްދާއާއި،  31ވަނަ މާއްދާާއއި،  30ހިމެނޭ  ާބބުގައިވަނަ  3ވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިކަމަށާއި، އިދާރީ  44ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި،  42މާއްދާއާއި، 

އުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން، އިދާރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ގެނަގާނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް 

ޅި ބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ "ސަރުކާރުން މިބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޓެކްސް ޤާނޫނުަތއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުށަހެ

ބައެއް އިދާރީ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

ރ ޖެނެރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ، މިހާރަށްވުރެ ކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނަ

ހާމަކަންބޮޑު ނިޒާމެއް ތައާރަފްުކރުމަށާއި، ޓެކްސް ދައްކައިފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ަހމަޖައްސައިދިނުން" ކަމުގައި 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

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

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

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

މީރާއިން ނިންިމ ވަނަ މާއްދާގައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 42އްޔާ ނިންމިއިރު އަމަލުކުރި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޤަޟި އެ

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ން ފެށިގެްނ ތިރާޒުކުރާނަމަ، އެ އެންގުން އެންގި ތާރީޚުސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުޓެކް މަކާމެދުނިންމު

ތެރޭގައި އެކަން މީރާއަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ 

ދައިންކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ" މިފަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރަީނ  ނަވަ 42ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( އަކާއި )ށ( އެއް އެކުލެވިގެންވާކަމާއި، މިގޮތުން  42ޤާނޫނުގެ 

އްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ ޓެކްސް ދަ މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ިނންމާ ނިންމުމަކާމެދު"ކޮ

 ދުަވހުގެ ތެރޭގައި، އިއުތިރާޒުކުރާަކމުގެ އެންގުމެއް މީރާއަށް )ތިރީސް(  30އެ ނިންމުމެއް ިނންމި ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

 ކަމަށް އިސްތިއުނާުފކުރާފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ

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 

                                                           

 އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  ވަނަ  2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް   9201/13ނަންބަރު ޤާނޫނު  20 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

އައިސްފައިވާ ކަމަށް  އުނިކަން ޙައްޤަކަށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް  ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން

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

 ފަރާތުްނ ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާކަމަށް 

ހަގީަގތަކީ އެ މާއްދާގެ ދަުށން ެދ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަށް ަނޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ 42)ބ( އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .57

ަތ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ކޮންެމ މިގޮތުން މީރާއިން ނުވަ ،ބާވަތެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ކުރެވޭ ކަމަށާއި

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިއއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމާއި އަދި އެފަދަ އިއުތިރާޒަކާ  42ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެ 44ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮްނމެ ނިންމުމަކީ އެ ޤާނޫނުެގ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުެމއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ

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

ކުރުމާއި، އިއުތިރާޒުމެދުެވރިކޮށް  ސްލާހުންކަމުގައިވެފައި، ހަާވލާދީފައިވާ އިކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުއިސްލާހު

ގެނައުމުގެ ކުރިންއޮތް  އިސްލާހުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު، ބޮޑުތަނުން ފުޅާކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް އެ 

 ލާޒިމުވާނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރާ ކުރުމަކީ، ޤާނޫނީގޮތުްނ ޤާނޫނަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމާފައިާވ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރަން

 ހަމަޖެހޭ ބަޔާންކުރުމެއް ނޫންކަުމގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ުހށަހެިޅ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ޮގސްފައިވާކަމަށް ބުނެ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .59

މި ނުކުތާއާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ  ނުކުތާއެވެ.

 ކަންތައްތަކަކީ: 

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

ޓެކްްސ  އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުަމކުން، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

އެފަރާތުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް  އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައި، އެފަރާތަކުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު

 މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޔަޤީންުކރުމަށާއިތަށްކަން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮ

ވަނަ މާއްދާގެ  30އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އަދި ހަމައެހެންމެ މިފަދައިން ކަމަށާއި، ބަލާކަން މީރާއިން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ." 

ތާރީޚުތަކުން  "ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ އެންގުމެއް މީރާއަށް އެންޭގނީ އަންނަނިވި )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ

ޓެކްސް ބަޔާން ުހށަހަޅާފައިަވނީ އެ ބަޔާން ުހށަހަޅަންޖެޭހ ( 1ދޭއް( އަހަރު ދުަވސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި، )) 2ފެށިގެން 

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

ހުަށހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ބަާޔްނ  ފަހުންކަަމށްވާނަމަ، ނުވަތަ އި ޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަުހގެ

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ވަަނ މާއްދާގެ  30އިދާރީ ާޤނޫނުގެ އަދި މިަފދައިން ކަމަށާއި،  ުހށަހެޅި ތާރީޚް." ހުށަހެޅި ނުވަތަ ިއޞް ލާޙުކުރެވުނު ބަޔާން

 މަކަރާއި ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ)ށ(  މި މާއްދާގެ" ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ-1)

 ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް  ލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން ހީ

ނޑައެޅުމަށް ކަ ޓެކްސްގެ މިންވަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، )ތިނެއް( 3ކުން ފެށިގެން ތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާީރޚް ގައި )ށ(

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ން ކަމަށްމިފަދައިއެވެ." ފޮނުވިދާނެމީރާއަށް  އަންގާ އެންގުން ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާކަން

 ފާހަގަކުރެއެވެ.ފަރާތުން 

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  2015)ނ( ޓެކްސް އަހަރު  .62

ޓެކްްސ  ކަމާއި، ވަނަ ދުވަހު 2020ޖުލައި  01 ލިބިފައިވަނީ ށްސް އެ ނޯޓިސް އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތަދުވަސް ކަމުގައި ވީނަމަވެ

ގެ ބަޔާން މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ބަޔާން ބަލައިގަނެ މީރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ވައުޗަރ" ގެ  2015އަހަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިްސ  30ދާރީ ޤާޫނނުގެ އެހެންކަމުން އި ކަމާއި، 2016އޮގަސްޓު  24ތާރީހަކީ 

 ޓެކްސް ދެއްކުމުގައިކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން  ކަމުގައި ފާހަގަކުރާ 2018އޮގަސްޓު  24ދެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ 

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

ގެ ދަށުން ދެވޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަީކ  ނ(-1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  ޝައްކުކުރެވޭނަމަ،

 2015އިސްވެދެންނެވުނު ތާރީޚްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ޓެކްސް އަހަރު  ކަމާއި، 2019އޮގަސްޓު  24

ވަަނ  30ވަނަ ދުވަހު މީރާިއން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  2020ުޖލައި  01އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ފާއިތުވެ ދިޔަފަހުން ދީފައިވާ  ނ(-1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުނުާވ  ނުގަިއ ބުނެފައިވާ މުއްަދތު ފާއިތުާވަފހުން ދޭ ޯނޓިސްއަކީ އެޤާނޫ  ،ނޯޓިސްއެއް ކަމާއި

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ވެގެންދިއުން ަކމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ

mailto:info@tat.gov.mv
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މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދީފައިވާ ނޯޓިސް  ން ސީދާ ވަކި ކޮާޤޫނނުގެމީރާއިން ދީފައިވާ ނޯޓިސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .63

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ އެއްކަމަށް

 ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

މީރާއިން ދީފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ީޓ ވަނަ ދުވަހު  2020ޖުލައި  01)ހ(  .64

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

 ދެވޭނެ މުއްދަތު އެކި ހާލަތުތަކުގައި ތަފާތުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާއެއްކަމުގައިވެފައި އެ މާއްދާގައި ނޯޓިސް

 ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެހެންަކމުން އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން މީރާިއން ނޯޓިސް ދޭނަމަ އެ ނޯޓިސް ދެނީ ވަކި މިވެނި ޮކން  ކަން

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީރާއިން ދީފައިވާ ފާހަގަކުރާ ކަންމާއްދާއެއްގެ ދަށުންކަން ބަޔާންކުރުން މީރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެ 

ފަރާތުްނ  އިސްތިއުނާފުކުރާ މަށް ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަ ދީފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ނޯޓިސްއަށް ބެލުމުން އެ ނޯިޓސް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

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

ގެ ބަޔާްނ މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުްނ އެ ބަާޔްނ  2015ކަމަށާއި، ޓެކްސް ައހަރު  2015ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް އަހަރު 

ކަމާއި، އިއުތިރާޒުކުާރ  2016އޮގަސްޓު  24ބަލައިގަނެ މީރާއިން ދޫކޮްށފައިވާ "ބީ.ޕީ.ޓީ ރިޓާން ވައުޗަރ" ގެ ތާރީހަކީ 

ބޫލުކުރަނީ އޮޑިޓް ޯނޓިސް ދޭންޖެހޭނީ އިދާރީ ގާނޫނުެގ ދަށުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ަބހުސްގެ ބޭނުމަށް، ބީ.ޕީ.ީޓ ފަރާތުން ގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ާއ  20ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ޯނޓިސް ދެވޭނެކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ހިލާފަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

އެއްކިބާވުމުގެ  ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން ޓެކްސްނުކުތާއަކީ:  ފަސްވަނަ  .66

 މީރާއިން ނޯޓިސްގެ ދަށުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުނޫޤާކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންވާނީ އިދާރީ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުަށަހޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ުބނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާެއވެ.  ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ ދަުށން ކަމަށް

 ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

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

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

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

                                                           
 0192/13ގާނޫނު ނަންބަރު  21 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  28   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިެޔކިޔުންތައް ބަލާކަން އަންާގ 3

 12އިސްލާހަކީ  ުވނު ދެވަނަ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެއެންގުން މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ 

ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހެއްކަމަށްވެފައި އެ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ އެހިނދަްށ  2019 ޕްޓެންބަރުސެ

ވަނަ  19އެ އިސްލާހުގެ  ކަމަށާއި،ނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކުރުން ޤާއަމަލުކުރަމުން އައި ޓެކްސްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ  20ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ  ދާގައިމާއް

ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  2ނޫނަށް ޤާއަދި އިދާރީ  ދާ ކަމާއި،ގޮތް ކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް އެނގި ހާމަވެގެން 

ނޫނުގެ ކުރިން ހެދިފައިވާ ގާނޫނެއްގަިއ ޤާތުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ގާނޫނުގައި އެފަދަ ހާލަ

ނޫނުގައި އެާހލަތުގަިއ ޤާބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަްށ އަމަުލކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހާލަތުގަިއ އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ފަުހން ހެުދނު 

 ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ކަމަށް ިއސް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް

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

އެ ގާނޫނު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގަމުންދިޔަކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ނުަވތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި އުނިކަމެއް، ނުވަަތ 

ބެލުމުްނ މާއްދާއަށް  މި މިފަދައިން ކަމަށާިއ،ހުސްކަމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ގާނޫނެއްކަމުަގއި ބެލުން" 

ނު ވުޖޫދުކުރި ޭބނުމަކީ ނޫޤާ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ  2ނޫަނށް ޤާއެނގިގެންދާ ހަގީގަތަީކ، ޓެކްްސ ނުގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ނޫނުތަކުގައި ހުރި "އުނި" ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް އަދި ނެތްކަންކަން ހިމެނުފަށްފަހު ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ޤާޓެކްސްގެ 

ނޫނެއްގައި، ވަކި ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލާަފްށ، ޤާރިން އަމަލުުކރަމުން ދިޔަ ކު ކުރުން ކަމަށާއި،

ނޫނަކީ ބީ.ޕީ.ީޓ ޤާޫނނުގައި، އެ ާހލަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި ފަހުްނ ހެދުނު ޤާފަހުން ހެދޭ 

މަލުކުރަންޖެހޭނީ ފަހުްނ އަ އެ ހާލަތުގައި ނޫނެްއކަމުގައި ވީހިނދު،ޤާުތތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަޤާ

އެހެންކަމުްނ، ބަހުސްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،  ކަމަށާއި، ނޫނުގައި އަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެްއގޮތަށްޤާވުޖޫދުވި 

ކުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ޓެކްސް ދެއް

އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަްށ ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމުގައިވާނަމަކަމަށް ބެލިނަމަވެސް، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނީ، އިދާީރ 

 ނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.އިސްތިއު ގެ ދަށުން ކަމުގައި ނ(-1ވަނަ މާއްދާގެ ) 30ނޫނުގެ ޤާ
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  29   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް 
 ދީފައިވާ ރައްދު 

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

ތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮއުލިޔެކި

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ މީރާގެ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:  .69

ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައެއްގެ 

ނަމަވެްސ، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކަށް ވީނާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިމައްޗަށް ބި

އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަްނަބުރ  23ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCބަރު ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުެގ ނަން

A/277-2014/HC ާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ 24ޤަޟިއްޔ . 

ވަނީ މީރާިއްނ ކުރިއަށްމިދާ މައްސަލައާ އެްއފަދައިން، ޓްރެަވލް ލޭންޑްގެ ފަާރތުންވެސް އެ މައްސަލައިގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައި )ހ( .70

ކަަމާށއި، އަދި އެފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުާނފުކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތުްނ ށްފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިހަ

ަކމަށާއި، އެ މައްސަލައިގަިއ ށްއޮޑިޓް ނޯޓިހަްށ އިއުތިރާޒުކޮށް ުހށަހެޅި ސިޓީއަށް މީރާއިން ސިޓީެއއް މެދުވެރިކޮށްދީފައިވާ ޖަވާބަ

، ހައިކޯޓުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނަޑއެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެތޯއާއި

ނުކުތާތަކުގެ ނުވަަވަނ  އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ފާހަގަކުރެުވނު

 ނުކުތާއިން އެނގެން އޮތްކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ނުކުތާއަށް ނަޒަރުކުރުމުންވެސް، އޮޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމާއެކު އެ ނޯޓިހަކަްށ ނުވަވަނަ ( ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގެ ށ) .71

ފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވަނީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަުހ، ެއ އިއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި، އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާ

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

އޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ިމ  ކަނޑައެޅުމާއެކު އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެަކން އެނގެން

މައްސަލައިގައި ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނީ މީރާއިން އޮޑިޓް 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.   މަށްނޯޓިހާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަން އެނގެން އޮންނަ ކަ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  23
 ޤަޟިއްޔާ A/277-2014/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2016އޮކްޓޫބަރު  25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  24
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ވެ ހަވާލާދީފައިވާ ަޤޟިއްޔާއަކީ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ަކމުގައިވާތީ، އެ ނިންމުަމީކ ( އިސްނ) .72

ނިންމުމެއް ކަމުގައި މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޢަަމލުކުރުން ލާިޒމު ންޓްރައިބިއުނަލު

އި، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަަކށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަ 143

ވަނަ މާއްދާގައި، ކޯޓަކުން ނިންމާ  77ގެ 25ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފަިއވާކަށާއި، އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު 

ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން ނާންގާހާ ިހނދަުކ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްުކރުމަށް އެ 

ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ެވރިކަން ހިންގާ ފަރާތުްނނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި، ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ 

ގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެތިިބ ބާރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި، ދައުލަތު 

މީހުންނާއި، ސިފައިންނާއި ުފލުުހންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެންމެަހއި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް 

 ވެއެވެ. ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެއް ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއިްނ ބުނެފައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  42ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމުގެ ޛަރީއާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ( ރ) .73

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

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިތުރުުކރެވުނު ޢިބާރާތް ކަމުގައިވާ "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންުމން" ގެ 

ޓްރައިބިއުަނލްއިން ކަނަޑއަޅުއްވާފައެއް ނުވާކަމަށާއި، އެެހންކަމުން، މި މައްސަލައިގެ  މާނައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ

ބޭނުމަށް "ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ިނންމާ ިނންމުން" ގެ މާނަ ެދނެގަތުމުގަިއ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަްއ 

 ޢިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ 8ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،  42މާނަކުރުމުގެ މި އުޞޫލުގެ އަލީގައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ( ބ) .74

މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް  އެ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުމާއި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަކި ެދ 

 ނިންމުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޑިޓް ނޯޓިހެއް ފޮނުވުމަށްފަހު މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނިންމާ ނިންމުން ކަްނ ( މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އޮޅ) .75

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

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 22/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  25

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

ރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމާ ތަފާުތ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ ނިްނމުމަކީ ކޯޓުތަކުގައި އިއުތި

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

ބާރުތަކެއް ދީފައިވާކަމަށާއި، އަދަބު ލުއިކޮށްދިުންނ ކަނޑައެޅިގެން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ވަކި އިޚްތިޔާރީ 

ނުވަތަ އަދަބު ަމޢާފުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަންއަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ކަމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާެބޭހ 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަަމށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ 75އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

މީގެއިތުރުން، ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު، ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެުކ ( ވ) .76

އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ލިބިެގންވާ ކަމަްށ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދީރ 

ވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ  ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަށް ނަޒަރުކުރާއިރުވަނަ މާއްދާ 71ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑުބޯުޓ ނުވަތަ މަތިންާދބޯޓު ދުއްވުމުެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ެއ  16

ރ ޖެނެރަލް ޮއފް ޓެކްސޭޝަން ިނންމާ ިނންުމމެއް ކަން އެނގެން ޮއްތ މާއްދާގެ ދަށުން ދެޭވ އިސްތިސްނާއަކީ ކޮމިޝަނަ

ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ޓެކްްސގެ ޤާނޫނުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާިއރު، އެ ޤާނޫނުތަކުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްެގ 

 ކަްނ އެނގިގެންދާކަމެއް ކަމަްށ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ިނންމުންތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ "އޮޓޮމެޓިކުން" އޮޑިޓްކުރެވިގެންދާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން ކަމާއި، އޮޑިޓްކުރާނެ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .77

ދިފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުުމގެ ފެށުން އައިސްފައިވަނީ ފަރާތްތައް މީރާއިން ކޮންމެ އަަހރަކު ކަނޑައަޅާނެ ކަމާއި، ޚުސޫމަތު އުފެ

 Guideމީރާގެ ނިންމުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، އަދި، މީރާގެ 

to Audit ްކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކަކަްށ އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ޚިޔާރުކުރަނީ އިދާރީ ގޮތުނ 

ބެލުމަށްފަހު ކަމުގައިވާީތ، އޮޑިްޓކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ީމރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ 

ން، މީރާިއްނ ފަރާތުން ފާހަގަކޮްށފައިވާކަމަާށއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މި ވާހަކަތަކުނިންމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ 

އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރިކުރުމާ ގުޅިގެންވެސް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ 

  ދައްކުަވއިދޭ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެެއވެ.ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ކަން 

އްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ( ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދަހ) .78

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  3މަތީންތޯ ބެލުމަކީ މީރާގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދު ކަމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އި ކަމަށާއި، އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރަކީ ޓެކްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އޮޑިޓްުކރަނީ މި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ޤާނޫނުން ިލބިދީފަިއާވ  20ވަނަ މާއްދާއާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ  30ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ބާރެއް ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.

ދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް، މީރާގެ ޤާނޫީނ ( ޤާނޫުނން ލިބިދީފައިވާ ބާެރއް މީރާއިން ބޭނުންކުރުމާމެށ) .79

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

ގައި މީރާއިން އޮޑިްޓ މަރުޙަލާގައި ނިންމާފައިވަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިާވ ކަން އަންގާދޭ ލިޔުމެއް ކަމަށާިއ، އެ ލިޔުމު

 ނިންމުމެއް ބަޔާނެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އޮޑިޓްކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ 

 ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ.  އްޔަތެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަކަށް މީާރއިން ޤަބޫލެއްނުކުރާހައިސި

ވަނަ މާއްދާގައި، "ޚާއްޞަ މާނަދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ، ޤާނޫނު  5މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  )ނ( .80

ނަ މާނަ އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ބަހަކުން، ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުްނ، ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން، އެއް މާނައަށްވުރެ ގި

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

ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަަމ، އޭގެ ާޒތުގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ަނތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ގާތްކަމެއްކަމަށް ފެްނނަހިނދުގައި، ނުވަތަ އޭެގ 

މުޅި ޤާނޫނުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަފްހޫމާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނިންމަންޖެހިދާނެކަމަްށ  ށް ޢަމަލުކޮްށފިކަމަށްވާނަމަ،ޢާންމު މާނައާއެއްގޮތަ

ފެންނަހިނދުގަިއ، އެ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާ ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ެނތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުަވތަ އެ ޤާޫނނުގެ މަފްހޫމާ ތަޢާރުޒުވުމުގެ 

ކައި އެ ބަހަކުން، ނުަވތަ ޢިބާރާތަކުްނ، ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން ޢާންމުކޮށް ދޭހަވާ މާނައަށްވުރެ ޚާއްޞަ އުސޫލު ނެތިކޮށްލުމަށްޓަ

 މާނައެއްގެ ބޭނުންކޮްށ، އެ ޚާއްޞަ މާނައިގެ ބޭނުންިހފުމެވެ." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ، "ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  )ރ( .81

ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  އިއުިތރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ކަމަށް ންމެހައި ނިންމުންތަަކށްއެ

އެހެންނަމަވެސް، މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ ނަމަ، މީރާެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ފަދަ މީރާގެ ނިންމުންތަކެއްގެ  42ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ތެެރއިން މީރާއިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްއާއި ކޯޓުތަކަށް ުހށަހަާޅ 

 ޤާނޫނީ ޒިންާމ އެފަދަ ކަންކަމާމެދު ނިހާއީ ނިްނމުމެއް އައުމާ ހަމައަށް މީރާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަިއސް، މީރާގެ

 އަދާކުރުމުގައި ނުހަނު ގިނަ ތަކުީލފުތަކަކާއި ދަތިތަކަކާ މީރާއިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

މީރާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ައދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމުގެ  )ބ( .82

އްގެ ގޮތުން ނުކުންނާނީ ެދކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާއެއްކަމަށާއި، އޭގެ ހެއްކަކީ މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށާއި، ނަތީޖާއެ

mailto:info@tat.gov.mv
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އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ އޮޑިޓްގައި ަޢދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން ކަމަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމުަގިއ 

 ނަމަވެސް، އޮޑިޓްގައި ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ސަބަބުން މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ

 ކުރާ އޮޑިޓްތައް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެގެންދާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޓެުކހުގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމަށްވެފައި،  )ޅ( .83

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(  .84

މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައި އިނެތިކޮށްލާފަދަ ގޮތަަކށް މާނަކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ދެކޭކަމަށާއި، އަދި، 

ގޮތަށް މާނަޮކށްފި ިހނދެއްގައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ާމނަކުރާ ގޮތުގެ ސަަބބުން ނުުކންނަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީާޖ 

 ނުނިކުންނާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކަމާއި، އޮޑިޓް ނޯޓިހަށް އިއުތިރާޒުނުކުރެވޭ ނަަމ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ ވަކި ހު )އ( .85

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

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

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

، ބަޙުޘްގެ ބޭނުަމްށ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި)ވ(  .86

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

ދާެނ ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަށް ވެސް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން

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:  .87

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

އިނުވާކަމަށާއި، އަދި، ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލަ ތަޠްބީްޤނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިޖުރާޢަތުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލެްއ އައިސްފަ

ތިންވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އިުޖރާޢަތުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފަިއވެސް ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަުމން، އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންުމން 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ެކއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިދިޔަ ނިންމެވި ފަުހން ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނަށް ބަދަލުތަ

 ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންާނނެ ކަމުގައި މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ  2ނަށް ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ތަސައްވުރުކުރެވިގެންދިޔަ ޙާލަތަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހާ އިދާރީ ޤާނޫ)ހ(  .88

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އިތުރުކުރެވުނު އަކުުރތަކުން ހައްލެއް ހޯދައިދީފައިވާަކމަށާއި، ޓްރެވަލް ޭލންޑްގެ 

މައްސަލައަކީ މީރާއިން އޮޑިޓް ޯނޓިހެއް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެްނ އިއުިތރާޒުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެ 

ގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުެގ މައްސަލައި

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

ަކމަށާއި، މިގޮުތން، ޓްރެވަލް ޭލންޑްގެ ނިންމުމުގެ ާފހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކުގެ )ބ( ގަިއ، ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

ބޫލުކުރެވިއްޖެަނމަ އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ އެކަން ރައްދުވި ފަރާތަކުން އެކަން ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްފިކަަމށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤަ

ބެލުމަށް ާޤނޫނާއި ޤަވާޢިުދތަކުްނ އެކަށައަޅާ މުއްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮުތން ެއއްވެސް ހުރަހެއް އޮވެގެން 

 ގެ ފާހަގަކުރެުވުނ ނުކުތާތަކުގެ )ވ( ގައި ކަމަށާއި، އަދި، އެ ނިންމުމު ނުވާނެކަން..." މިފަދައިްނ ބަާޔންކޮށްފައިވާ

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

 ޢަމަލުކުރާނަމަ އެަކްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ަޤވާޢިދުތަކުގެ އިންތަކުެގ ތެރޭގައި ކަމުން މިއިންތަކުްނ ބޭރުން މީާރއިން

ފާހަގަކޮށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތެއްގައި ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޮންނަންވާނެ ޙައްޤެއްަކްނ 

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

ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  2ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  (ށ) .89

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެވުނު އަކުރު ކަމުގައިވާ )ށ( ގެ ޛަރީއާއިން ޓްރެވަލް ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި އިސްވެ  42

 ށް ގެނެވިފައިވާ ކަން އެނގެްނ އޮންނަކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޤާޫނނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމަށްވާއިރު،  42ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ނ(  .90

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

ލޭންޑްގެ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އޮތް އުސޫލަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކަށް އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ހާލަތަކީ އެ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން 

ގެ މައްޗަށްވެސް ކަނޑައަޅާ އަދަދު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން ނިންމުމުްނ، އެ ނިންމުމާ އެކުކަމަށްވާއިރު، މި މައްސަލައި

 އުސޫލުކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ތަތުބީޤުކުރަންާވނީ އެ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .91

ޮފނުވަންވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ  ކުށެއްކޮށްފި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ، އޮޑިޓް ނޯޓިސް

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

ސަބަބެއް އެފަާރތަްށ  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެެހންަނމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ާޤނޫނީ

 ކިޔާދެވިފައެއް ނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

)ހ( ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްިފ  .92

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

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

ތްކަމަށާއި، އަދި ޓެކްްސ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަދައިން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އެފަރާތަށް ކިޔާދެވިފައެއް ނެ

ދެއްކުމުގައި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ގަސްތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމުގެ ކުށެއްކޮށްފި ކަމަްށ 

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

 މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ.   ކަމަށްވެސް ޤަނޫނީ ނައްޞެއް އެ ޤާނޫނުގައި ނެތްއެއް

ކޮންމެ ާޤނޫނަކީ ވެސް އެ ޤާނޫުނ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 12( މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ށ) .93

އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގަމުްނދިޔަ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި ުއނިކަމެއް ނުވަތަ ހުސްކަމެްއ 

މި މައްސަލައަށް އެ މާއްދާ ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ތަޢާރުފްކޮށްަފއިވާ ޤާނޫނެއްކަމުގައި ބަލަންާވެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ތަޠްބީޤްކުރާއިރު، އިސްވެ ފާހަަގކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން، ކޮންމެ ޤާނޫެނއް ވެސް އިޞްލާޙުކުރެވެނީ 

އިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން އެ ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައިވާތީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިފަ

 ވެސް ހަމައެކަނި އެ ޤާނޫނުގައިވާ 'އުނި' ކަމެއް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް މީާރއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

( ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް އިސްވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނު ކަމަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ދެކޭ ސަބަަބީކ ނ) .94

ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ތަސްީދޤްވުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނު ޓެކްސް ނެގުމާ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ  9.7.3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  9.7.2ޤާނޫނެއް ކަމުގައިވާތީ ކަން އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ 

ނަކަމާއި، އެ ދެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވެން އޮތް ހިނދު، މި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުން އެނގެން އޮން

މައްސަލައިގައި އިސްވާނީ ކޮން ޤާނޫނެއް ކަމަށް ބަލާއިުރ، އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނު ކަމަށް މީރާައށް ބެލެވޭކަމަށާިއ، ސަބަބަީކ 

ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޚާއްސަ ޤާނޫނަކަށްވުމުން ކަމަށާއި، ިމ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަކީ ޢާންމު ޤާނޫނަކަށްވާއިރު، 

 މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމުން، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީއާ 
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ން ޮފނުވާފައިާވ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގައި ވެސް ގުޅޭ ޚާއްސަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޮއޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުންކަަމށާއި، ސަބަބަކީ، މީރާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ، އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަުށން ކުރެވޭ އޮޑިޓްގައި ބަލާނީ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ބީ.ީޕ.ީޓ 

އިވާތީއެވެ. ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާޫނނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންތޯ ކަމުގަ

 އެހެންކަމުން، މި ޙާލަތުގައި ޢާްނމު ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނު އިސްވާނެ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  

 generalia specialibusމީގެ އިތުުތން ވެސް ޤާނޫނު ތަޠްބީޤްކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ޤާނޫނީ ަމބްދަޢުއެއް ކަމަށްވާ )ރ(  .95

non derogant ަށް ނަޒަރު ހިންގުން މުޙިއްމެވެ. އެ މަބްދަޢުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އ“the general does not derogate 

from the specific”  ،ިކަމަށާއި މި މަބްދަޢުއަކީ އެއް ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤްކުރެވޭ ދެ ޤާޫނނެއް އޮންނަ ހިނދެއްގައ

ލުކުރާނޭ ދެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަަމ، އެ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އަދި އެ ދެ ޤާނޫނުގައި އެއް ަކމަކާ ގުޅިގެން ޢަމަ

ތަޠްބީޤްކުރާނޭ ޤާނޫނެއް ކަނޑަެއޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ މަބްދަޢުއެކެވެ. މިގޮތުން، މި ަމބްދަޢު ތަޠްބީޤްކުރެވޭ ގޮްތ އެންެމ 

އިން ބެއްެލވި މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާ  House of Lordsފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 

The Vera Cruz (1884) 10 App Cas 59  ިގައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައEarl of Selbourne LC 

“ Now if anything be certain it is this, that where there are general wordsލިޔުއްވާފައިވަނީ، 

reasonable and sensible application without extending them to in a later Act capable of 

subjects specially dealt with by earlier legislation, you are not to hold that earlier and 

special legislation indirectly repealed altered or derogated from merely by force of such 

”, without any indication of a particular intention to so.general words  ،ިމިފަދައިންކަމަށާއEarl 

of Selbourne LC  ްގެ މި ބަސްފުޅުން، މި މައްސަލައިގައި ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތ

ނޫނެއްގައި ޢާންމު ބަސްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ސާފުވެގެންދާކަމަށާއި،އެ ބޭފުޅާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، ފަހުން ފާސްކުރެވޭ ޤާ

ނަމަވެސް، އެ ޢާންުމ ބަސްތަކުެގ ސަބަބުްނ، ކުރިން ފާސްކުރެވުުނ ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް އުވާލެވުނީ ަކމަށް، ނުަވތަ އެ ާޤނޫަންށ 

ވާނެ ކަމަްށ މީރާއިްނ އިޞްލާޙެއް ގެނެވުނީ ކަމަށް ުނވަތަ އެ ޤާނޫުނ ތަްޠބީޤްކުރުމުްނ ދުރުހެލިވާންވީ ކަމަށް ބަލައިެގންނު

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް އެ  20އެހެންކަމުްނ، ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ )ބ(  .96

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

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

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

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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އަދި، މި ޙާލަތުގައި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޚާއްސަ ޤާނޫނު ކަމަށްވެފައި، ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ  ނޫންކަަމށާއި،ހެލިވާންވީ ސަބަބެއް ދުރު

 އިދާރީ ޤާނޫނަކީ ޢާންމު ޤާނޫނު ކަމުގައިވުމުން، އިސްވާނީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ.  

މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ޯނޓިސްގެ ަދށުން މީރާއަށް އޮޑިްޓ ކުރިއަށްުނގެންދެވޭނެ ކަމަްށ ބަޔާންކޮްށ  :ނުކުތާއަކީ ވަނަ ފަސް  .97

މީރާއަށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ  އެދިފައިވީނަމަވެސް،މީރާގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

 ދަށުން ކަމުގައިވާތީއާއި، ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހުެގ މިންވަރު ހިސާބުކުރަމުްނ ބާރު ލިބިގެްނ އަންަނނީ ޤާޫނުނގެ

އަންނަނީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަީތންތޯ ބެލުމަކީ މީާރގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވީ ހިނދު، މީރާއަށް ޤާނޫުނެގ 

 ހުރަސްއެޅޭ ފަދައިން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދަށުން މަތި ކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް

  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢަމުރެއް ނެރުުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނނުވާ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިެވއެވެ. 

، އޮޑިޓް ނޯޓިހެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެޭހ ވަނަ ނަންބަރުގައި 1.3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .98

ވަކި އުންސުރުތަކެއްވާ ކަމާއި، އެފަދަ އުންސުރެއް ފުރިހަމަނުވާ ނޯޓިހެއްދީފި ނަަމ، އެ ނޯިޓަހށް ޢަމަލުނުކުރުމަކީ ޓެކްްސ 

މީރާއިން ކުާރ  ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ިލބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަޮކށްފައިވީ ަނމަވެސް،

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްާކ  26އޮޑިޓްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދިނުަމކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ފަރާތްތަކާ މަތިކޮްށފައިވާ ޤާނޫީނ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، އަދި  މީރާިއން މި މައްސަލައިގައި ފޮނުވާފަިއވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ބާޠިްލ 

ޓް ނޯޓިހެއް ކަމަށް ޯކޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިުއނަލްއަކުން ިންނމާފައި ނެތުމުްނ، އެ ޯނޓިހަކީ ޞައްޙަ ނޯޓިހެއްގެ ގޮތުގަިއ އޮޑި

ބަލަންވާނެކަަމށާއި އަދި، އެ ނޯިޓހާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ާޤނޫނީ ިޒންމާއެއް ކަމުގައި މީރާއިްނ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި، އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަްށ  1.6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:ހަތް  .99

އިއުތިރާޒުކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އޮޑިޓް ނިމުމަށްފަހު އޮްނނަ ޙައްޤެއް ކަުމގައި މީރާއިން ބުާނބުނުމަީކ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ިލބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤެއް  64ނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

 64ނިގުޅިގެންދާނެ ފަދައިން ބުނާުބުނމެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެނެއް ވަނަ މާއްދާގައި "ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން މެނުވީ ދައުލަ

ނުވާނެކަމަށާއި، އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ." މިފަދައިްނ 

ވަނަ  64ކޮށްފައިނުވުމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ހިނގަމުންމިދާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން އަމުރެއް

 މާއްދާއަކީ މި މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް، މި މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤްުކރެވޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ނޫން ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އޮޑިޓް ނޯޓިހެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެުދ ވަނަ ަނންބަރުގައި،  1.6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާނުގެ  ވަނަ ނުކުތާއަކީ:އަށް  .100

ނޯޓިސް ލިބޭ ފަރާތުން ޚުސޫމާތެއް އުފައްދާ ޙާލަތުގައި މިރާއިން އެ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް 

ފުކުރާ ފަރާތުން އިލްތިޒާމުތަކެއް އުފުލުމަށް "މަުޖބޫރުކުރުވުމަކީ" މީރާއަށް ލިބިގެްނވާ އިޚްތިޔާރެއް ނޫން ކަމުގައި އިސްތިއުނާ

ފާހަގަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުރަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ 

 މަޖުބޫރުކޮށްފައެއްނުވާނެ ކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިއަށްނުގެންދިޔުމަށް ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މި މައްސަލައިގައި ފޮނުވާަފއިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ ދަށުން ޮއޑިޓް ކު)ހ(  .101

( ވަގުތީ އަމުރު މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ޢަމުރުކޮށްފައިވާީތ، 2020ނޮވެންބަރު  08) TAT-VA/2020/003ނަންބަރު 

އަދި، މީރާއިން ވަކި ކަމެއް  މި މައްސަލައިގެ އޮޑިޓް މި ވަގުތު އޮތީ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ފަދަ ާޙލަތެއްގައި ވެސް ނޫންކަމަށާއި،

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް "މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައިވާ ނަމަ، "މަޖުބޫރު" ކޮށްފައިވަނީ ކޮން 

 ކަމެއް ކުރުމަށްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އިން ވަކި ކަމެއް ކުުރމަށް މަޖުބޫނުކުރި ނަމަވެސް، ީމރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓްތަުކގައި އެއްބާރުލުންދިނުމަީކ )ށ( މީރާ .102

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުެގ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެްއ  26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ 

ގޮތެއްގައި މަތިކޮށްފައިވާ އިްލތިޒާމަކާ މެދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކަށް ދެކޮޅެއްނުހެޭދެނ  ކަމަށާއި، ޤާޫނނުގެ ދަުށން ޞަީރޙަ

 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ނަންބަރުގައި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ  3.3އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާުނގެ ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ނުވަ  .103

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، މިގޮުތން، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތުމަކީ މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ

  ފަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހަަކށްވާ ސަބަެބއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފަިއވެއެވެ.އޮޑިޓް ނޯޓިހަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަކީ ތަްޠބީޤްކުުރމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ މާއްާދ  20)ހ( ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .104

ާލޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރުގައި ވެސް އޮތްކަމަށާއި، އުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު، ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ ޤާނޫަނށް ދެވަނަ އިޞް

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ ފަދައިްނ ބާއްވާފައި އޮތުމުން، ެއ  20އެހެންނަމަވެސް، ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫުނގެ 

ސް ފާސްކޮްށފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ މާއްދާއަކީ މިހާރު ވެސް ތަޠްބީޤްކުރެވެވެންވާނެ މާއްދާއެއް ކަމަށާއި، ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު ވެ

އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، އެްއ 

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

ވަކާލާތުކުރުމަީކ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤްުކރެވޭ ދެ ޤާނޫނެއް އޮތް ހިނދެއްަގއި ތަޠްބީޤްކުރެވޭނީ އެންމެ ޤާޫނނެއް ކަމަށް 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަެޖހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

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

  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  ،ކަތަކަށާއިދައްކާފައިވާ ވާހަ  ،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 2015ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ޖަނަވަރީ  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ،ފުރަތަމަކަމަކީ  .1

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

ޓިސް"( އޮޑިޓް ނޯޓިސް )މީގެ ަފހުން "އޮޑިޓް ނޯ AUDN-BPT/IS/2020/04/1001778މީރާގެ ނަންބަރު 

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

)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  2011/5މަޤްޞަދާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  26ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ

ނު( އާ ޚިާލފަށް ދީފައިވާ ނޯޓިސްއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާއި، މީރާއިން ނިންމައިފައިވާ ިނންމުމަްށ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ 

 2020ޖުލައި  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  42)އޮޑިޓް ނޯޓިސް ދިނުން( އިންާކރުކޮށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނުގެ 

 މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.ފޯމު  MIRA903 ނަންބަރު ގައި މީރާގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިއުތިރާޒުކޮށްފައިާވ  .2

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

އޮބްޖެކްޝަްނ   OA/2020/040-220ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާގެ ނަންބަރު 2020ޖުލައި  23ބަޔާންކޮށް 

 ރިވިއު ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

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

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓުގެ  040OA/2020/-220ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2020ޖުލައި  23މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް  27
 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


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  41   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ވަނަ މާއްދާ، އަދި  42މީރާގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާނޫނީ މައިގަނޑު ހުއްޖަތްތަކަކީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .3

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

ޓްރެވަލަ ލޭންޑް މޯލްިޑވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޙުކުމާއި، އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ިނންމާފައިވާޤަޟިއްޔާގެ  28ލިމިޓެޑް

  ޙުކުމަށެވެ.  ޤަޟިއްޔާގެ 29ވ. 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  ވާފޮނުވައިފައިޒު ބިާނވާ ނުކުތާތަކުގައި، މީރާއިން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާ

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

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

ކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަކމަށާއި، ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްިކބާވުމުގެ ކުށެއް ކޮށްފިކަަމށް  މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދީފައިވާ ޯނިޓސްއެއް

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނޯޓިސް ދީފައިަވީނ ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، އޮޑިޓް ނޯިޓސް ދޭންވާނީ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ ދަށުން

ގޮތުން ލިޔެކިޔުން  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށާިއ، އަދި އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނީ

ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒުގައި ބަޔާން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމު ނުވާ މުއްދަތެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިއުތިރާޒުކުރެވޭނެ ފަދަ  42އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނިންމުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

ގައި މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ެމދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުކުާރ  2020ޖުލައި  23ނިންމުމެއް ނޫންކަަމށް ބަޔާންކޮށް 

 ފަރާތަށް އަންގައިފައިވެއެވެ. 

 2020ޖުލައި  23މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަށް  ހުށަހެޅިފައި މިވާ .5

އޮބްޖެްކޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވާ ިންނމުންކަން އެނގެްނ އޮންަނ  OA/2020/040-220 ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ަނންބަރު

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

ޅިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުެގ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމަކަށް ނިންމައިފަިއވާ ނިންމުމަކާ ގު

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

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCބަރު ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަން 2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  28
 ޤަޟިއްޔާ A/277-2014/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2016އޮކްޓޫބަރު  25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  29

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  42   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ޤާޫނނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތަކަށް ަބލައިލުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން، ުހށަހެ 

 މި ޓްރައިބިއުނަލުން މައިގަނޑު ދެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭންޖެހެެއވެ. އެއީ؛

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 ގޮތުގެމަތިން ކޮްނެމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް، މި 20ޤާނޫނުގެ 

މީހަކަށްވެސް އަންގާ އެންގުމަކުްނ، އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެޅި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އަހަރު ނުވަތަ އަހަރު ތަކެއްގައި 

ވާ އަހަރުތަކުގަިއ އެމީހެއްގެ ޓެކްސްގެ ކަންތައް ަތކަށް ބަލަން ގަސްތުކުރާކަމާއި، މި ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ުބނެވިފައި

އެމީހެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، އެންގިދާނެއެވެ. 

 އަދި މިފަދަ އެންގުންތަކަށް، ިމ ޤާނޫނުގައި ނިސްބަތްކުރާނީ، "ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން"

މިގޮތަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަށް ބެލުުމން، އެ އަކުރެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތަށް ނިސްަބތްާވ 

ޓެކްސް ބަޔާން އޮޑިޓްކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް 

ދަށުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ިވތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ޮއޑިޓްކުރުމުގެ ބާރާއި، އެ  30ނަ ާމއްދާގެވަ  26ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 20ބާވަތުގެ ޓެކްސް ބަޔާންތައް އޮޑިްޓކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާޫނނުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ  20ވެއެވެ. ވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި

)ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގން އެމް.އައި.އާރް.އޭ އަށް ޤާބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއްވެސް 

 ހިމެނޭގޮތަށް، އެއްެވސް ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމުން މީހަކު ގަސްތުގައި ނުވަތަ މަަކރާއި ޙީލަތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ެޓކްސްވެސް

                                                           
ކަމަށް .." ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  26ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ "މި މާއްދާގައި  30

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

 ހިސާބުކުރުމާއި، ދެއްކުން( އެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  43   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ރެކިފައިވާކަމަށް ވާނަމަ، އެަފދަ ގޮތަކަށް ަޤބޫލުކުރެވޭވަރަްށ ނުވަތަ ގަޫބލުކުރެވިދާނެވަރަްށ ފުދޭވަރުގެ މަޢުލޫމާުތ 

މިންވަރު ބަލާކަން އަންާގ  )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ 3އެމް.އައި.އާރް.އޭއަށް ލިބޭތާ 

އެންގުމެއް ފޮނުވިދާނެއެވެ." ިމަފދައިންނެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ ޮގުތން، މަކަރާއި ހީަލތުން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ރެކިފައިވާކަމަށް 

ވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިނެއް( އަހަރު ދު 3ޤާބޫލުކުރެވޭވަރަށް ނުވަތަ ޤަބޫލުުކރެވިދާނެވަރަށް )ފުދޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތު( މީރާއަށް ލިބޭތާ 

 އޮޑިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

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

ންތަކުގައި އަދި މައްސަލައިގެ ހަސްމުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާމެދު ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާ

އަޑުއެހުމުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި އިތުރު ތަފުސީލު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ 

 ގައި ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ  2019ސެޕްޓެންބަރު  12 31ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫަނށް ދެވަނަ އިސްލާހު ެގނައުމުގެ ާޤނޫނަކީ 

ޤާނޫނެއްކަމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ާބބަށް )އޮޑިޓްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 

ވަަނ  12ބާރު( ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގެނސްފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުުރމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދީގުކޮށްފައި ވަނީ ޤާނޫނުގައި ހުރި އުނިކަންކަން ޞްނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ތަމާއްދާއަށް ހަވާލާދީ، ދެވަ

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

ޤާނޫނެއްކަމަށާއި، ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތަކުގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެ 

ކުރަންވާނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި  ޢަމަލު

، މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ގަސްތުކޮށްފައި ވަނީ ވިޔަފާރީެގ އިސްވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމާއި

ކުރުމަށް ކަމުގައިވުމާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެންވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް  ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުގެ އޮޑިޓެއް

އަދި ާޤނޫނު ަތޠުބީޤު ކުރުމުގައި ރިއާޔަތް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިްޓ ނޯޓިސް ފޮނުވުންކަަމށް މީރާއިްނ ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަކީ މި މައްސަލައިގައި ރިއާޔަތް  generalia specialibus non derogantކުރާ ޤާނޫނީ ަމބްދައުއެއް ކަމަްށވާ 

ބެޭހ ކުރަންވާނެ މަބްދައުއެއް ކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަކީ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއކަމާއި، ޓެކްސް ނެގުމާ

އިދާރީ ޤާނޫނަކީ އާންމު ޤާނޫނަަކށް ވުމުން، އިސްވާނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ކަމަށްވެސް މީރާއިން 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
އެ  (.ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  31

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

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  44   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަްނ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން 41ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ހަތަރުވަނަކަމަކީ .8

ަފށާފައިވާ ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ގައި ޢަމަލުކުރަން 2019ޑިސެންބަުރ  17ގައެވެ. އަދި  2011ުޖލައި  18ފަށާފައިވަނީ 

ގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  33(1)ހ( ގެ ) 32ވަނަ މާއްދާގެ 85 ގެ މުގެ ޤާނޫނު()އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގު 2019/25

މުގެ ޤާނޫނުެގ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގު ،ޤާނޫނު އުވި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގަުމން އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމުމުގެ ޓެކްސް ނެގު

އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އަިދ  ،ގައިވާ ގޮތުން 35)ނ( 34ވަނަ މާއްދާގެ 88ދަށަށް ބަަދލުވެފައި ވާކަން އެނެގއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ތައް ދެމިއޮތްނަމަ އެ ަކންކަމާމެދު އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުްނ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނު

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

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

ނިޔަލަށެވެ. އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  ގެ 2015ޑިސެންބަރު  31އިން  2015ޖަނަވަރީ  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ 

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

ކްްސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެަވނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު، މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާކަމާއި، ޓެ

ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓްކުރުމާއި، ތަޙުީޤޤުކުރުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްކަންޭދންޖެޭހނެ ކަމަށް ުބނާ މާއްދާއެްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް  30ނޫނުގެ އެ ޤާނޫނުގައި ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ

ފޮނުވަންޖެހޭނަކަަމށް ދަލާަލތު ޮކށްދޭ ޤާނޫީނ ހުއްޖަތެއް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކިފަިއ ނުާވތީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިްނ 

  އަހުރެން ދެކެމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއެއް މީރާއަށް ފޮނުވިދާނެ ކަމަށް

 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 

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

 ."ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެއެވެ އައި ޓެކުހުގެ ނިޒާމު މި ޤާނޫނުތައް އުވި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުން  އަންނަނިވި
)ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 85ނޫނުގެ ން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާއާމްދަނީ 33

 .."އަދި ؛(ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ  85ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" މި ޤާނޫނުގެ  88ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް   34

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

ޓެކުހުގެ ޢަދަދުގެ  އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ " ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގެ )ނ( ގައި ވަނަ މާއްދާ 88މްދަނީން ޓެކްސް ނެގެމުގެ ޤާނޫނުގެ އާ  35
 "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/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  45   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

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

ތިރީސް( ދުވަހުެގ ) 30ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިެގން  ނިންމުމަކާމެދު

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

ތްތަކުްނ މި ޤާނޫނުގައި ހަވާލާޭދނީ 'އިއުިތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން' މިފަދައިންނެވެ." އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ

އިއުތިރާޒު ކުރެވިދާނެ ދެ ބާވަތުގެ ނިންމުމެއްވެއެވެ. އެއީ، މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

)ދޭއް( ޢިބާރާތަކީ ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގަިއ  2ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންުމންަތކެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ްތތަކެއް ނޫެނވެ. މާނަކޮށްފައިވާ ޢިބާރާ

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

ން ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ފާަހގަކުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއި ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގެ ގޮތުގައި ާފހަަގކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެިއން "...މިހެންކަމުން މީރާެގ މުަވއްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ނުވަވަނަކަމެއް

އިދާރާއިން ނިންމާ ިނންމުންތަާކއި އެފަދަ އިދާރީ އެހެނިހެްނ ނިންމުންތައް ފިޔަވާ ޓެކްސް ެނގުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސް 

ނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަކީ އެނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވިގެންވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކާއި އެއްގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލުގައި ޗެލެންްޖ 

ވަަނ  44 ގަބޫލު ކުރެވޭކަމާއި، ެއހެން ނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ކުރެވިދާނެ ނިންމުްނތަކެއް ކަމަށް 

މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބަށާއި، އެ ބާބުގައި އެކުލެވިފައިވާ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށާއި، މި ޤާނޫުނން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

ގެ ޤާނޫނަށާއި މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  ބެލުމުން އެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށާއި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމު

ނުވަތަ މީރާގެ އެފަދަ ނިންމުންތަްއ  އްޤުޙަ ކުރުމުގެ  ތަކަށް ޗެލެންޖް  މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން މާއްދާގެ ދަށުން 

ން މީރާއިން  އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ "މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާއި ގުޅިގެ

ަވނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރާ  44ހިސާބުން" ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭަކމާއި މިހެންކަމުން ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ށްފަހު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ މީރާއިން ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަ

އެކަން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް  އެންގުމުން އެކަމަށް ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނާއި އެ ޤާނޫުނން ބާރުލިބިެގން ހެދިފަިއާވ 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާިއދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުަށހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމާިއ 

ދުވަހުެގ  30ން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާއި މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ އެ ނިންމުން ނިންމާތާ ގުޅިގެ

 ތެރޭގައި ކަމާއި،..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  46   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

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

މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ިނންާމ ނިންމުންތަަކށް ޗެލެންޖްކުރުމުެގ ޙައްޤު ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާނީ 

ށްފަިއ މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކޮ

ކުރާކަމުގެ އެންގުމުގައި އޮޑިޓް  ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ުހށަހަޅައިފައިވާ އިއުތިރާޒުމިވާ މައްސަލައިގައި އި

އަިދ  ،ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުން 42އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،ނޯޓިސްއަކަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިުވމުން

މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫންކަަމށް ، ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްވެބަޔާންކުރި 

ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި،  ހައިކޯޓު މައްސަލައިގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކުރި 

އިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ނުވަވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އެ މައްސަލަ

ބަލާއިރު، މީރާއިން ފޮނުވާ އޮޑިްޓ ނޯޓިސްއަކީ މީރާގެ ނިންމުމެްއ ކަމާމެދު ދެބަސްވެވޭކަށްނެތެވެ. ެއހެނީ އެ މައްސަލައިގައި 

 އަދަދަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން މީރާއިން ހިންގި އޮިޑާޓ ގެން ކަނޑައެޅިފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާިއން ހިންގާ އޮޑިޓާ ގުޅި

 އިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރެވިދާނެ –އޮޑިޓް ނޯޓިސް ހިމެނޭގޮތަށް   -ގުޅިގެން ނިންމި ކޮންމެ ނިންމުަމކަށް 

އުސޫލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞަ އްޚާކުރުމަށް ޠަޢުނުކަށް ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުންތަ

ބާރާތް ެއހެންގޮަތކަށް މާނަކުރެވިދާނެކަމަްށ ޢި ލާފަށް މި ޓްރައިިބއުނަލުން އެ ޚިހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނިޮކށް، އެގޮާތ 

އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ  ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. އަދި އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ( މިހިނދަށް ބަދަލުވެފައެއްނުވެއެވެ.standނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސްޓޭންޑް )

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

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

 މީރާ ނުވަތަ ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ  ލާހުގެ ދަށުންޞްއައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އި

އަދި އެފަދަ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ  އި ށާކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަ އިއުތިރާޒު މާއްދާގެ ދަށުންވަނަ  42

ކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުާނފުކުރެވިދާނެ ނިންމުމެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44އެ ޤާނޫނުގެ  ނިންމުމަކީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަަދ  42ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީވެސް އެހެންކަމުން މީރާއިން އިސް

މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ނިންމުމެއް ކަމަށްވާތީ، އެ ނިންމުން )އޮޑިޓް ނޯޓިސް( އާމެދު 

 ފަިއވެއެވެ. ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްއިއުތިރާޒުކޮށް އަދި އިސްތިއުނާފުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިސް

މީރާއިން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮފނުވަިއފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،އަދި އެގޮތުގެމަތިން .14

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މީރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލްގެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ  42

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  47   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ިނންމުން ިބނާވެފައިވާ ޤާޫނީނ  ،ވީނަމަވެސްފަރާތުން މި ޓްރަިއބިއުނަލްގައި އެދިފައި 

ދެވަަނ  ،ވަނަ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބު އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން 44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،ހުއްޖަތްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު

 ،އެ އިޞްލާހަކީ ،ތަރައްތުބުވެފައިވާ ގޮތް ބަދަލުެވަފއި ނުވާތީއިޞްލާހުގެ ދަށުންވެސް އެ މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާ ބާބުގެ މާއްދާތައް 

އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަދށުން "މީރާިއން ނިންމާ ނިންމުން" އަށް ެޗލެންޖްކުރުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއިން 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުން 

ޓްރެވަލް ޭލންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ހަވަނަކަމަކީ، .15

ވަނަ މާއްދާގެ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ލާހުަގއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭޞްޤަޟިއްޔާގެ ފަހުން އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އި ލިމިޓެޑް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ އިތުރުން،   ނިންމުްނތަކުގެ)ހ( ގެ ދަށުްނ، މީރާއިން ނިންމާ

ވަނަ ފިޤްރާއިްނ  11. އެގޮތުްނ، މި ރައުޔުގެ ކުރެވިދާނެަކން އެނގެއެވެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ންތަކަށްވެސްނިންމު 

ނަ ފިޤްރާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވަކިގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް ވަ 14

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމާ ނިންމުން ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގައި މާނަކޮށްަފިއ ، 36ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

އި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިްސއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ގަ 2020ޖޫން  30ނުވެއެވެ. އެގޮތުން، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް 

 އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނިންމި ނިންުމމެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.

ވަަނ މާއްާދގައި 'ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް' ކަަމށް މާނަކޮށްފައި ވަީނ "...  43ޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވި .16

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން އަށެވެ." އަދި ެއ 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2010/03ރް.އޭ" ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ "... ޤާނޫނު ނަްނބަރު މާއްދާގެ ދަށުން 'އެމް.އައި.އާ

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން "މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮޯތރިޓީ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަިއފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ." 

 މިފަދައިންނެވެ.

 ފަހުން މީގެ) އޭ.އާރް.އައި.އެމް އަދި ޖެނެރަލް ރަކޮމިޝަނަ ،ގޮތުން  އިވާޤާނޫނުގަ ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ .17

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  ،ދެ ޝަހްސެއްކަމާއި ވަކި  ދަންނަ ޤާނޫނު އަކީ"( މީރާ"

 އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ިނންމޭނެ ކަންކަން ވަކި ވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ވިޔަފާރީގެ) R/2011-35ގަވާއިދު ަނންބަރު  އަދި( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރީގެ

                                                           
  ޤަޟިއްޔާ A/203-2013/HCގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2013އޮކްޓޫބަރު  03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  36
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  48   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ،( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 17(، ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 16(، އ) މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގެ( ގަާވއިދު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން

 އޮފް  ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ގައި ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 65 އަދި ،(ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 59(، ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 17

 .ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ ިނންމުންތައް ނިންމޭނެ ޓެކްސްސޭޝަންއަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ  12)މާަނކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2011/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .18

"ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލަެއއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަީކ، އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ 

، ނުވަތަ ސާދާ ޢިބާރާތަކަށް، ނުވަތަ ސާދާ ޖުމްލައަކަށްވާނަމަ، ޤަޫބލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލަކީ، ޤާޫނނުގައި ދޭހަނުވާ ސާދާ ަބހަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެކަްނ ބަޔާންކުަރން ބޭުނންވިގޮތަށްަކން، އަިދ އެ ޤާނޫނުން ދޭހަވާ މާނައަީކ، 

 ބޭނުންވާ މާނަަކން." މިފަދައިންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭހަކޮށްޭދން 

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 އެމީެހއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަދި ބިނާކުރެވުނު ޓެކްސް ސާފުކުރުންކަމުގައި 

ޔާންކޮށް އެންގިދާނެއެވެ..." މިފަދައިންނެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ ބަ

ވިޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  ،ވަނަ ފިޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންަކމަށް ރިއާޔަތްކޮށް 14އާއި މި ރައުޔުގެ 

ގައި ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  2020ޖޫން  30ތިއުނާފުުކރާ ފަރާތަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސް

ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި މީރާއަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ ވަކި ދެ  ،ޓެކްސޭޝަން ނިންމުމެއްކަމަށް ެބލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް  20ނޫނުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާ ،ޝަހްސެއްކަމާއި

މިއީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ނިންމި ނިންމުމެްއ  ،ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ މީރާ އަށްކަން އެނގެން އޮންނާތީ

މިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިންމޭެނ ނޫންކަން އެނގެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއަށާއި ކޮ

ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ އެންގުމަކުްނ  ،ނިންމުންތައް ވަކިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން އެނގެން އޮންނަިހނދު

 އެގޮތަށް ޤާޫނނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ.، އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާގޮތަށް ހަަމޖެހިފައިވާނަމަ

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.

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

mailto:info@tat.gov.mv


 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް،   TAT-CA-B/2020/032މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

50 ގެ  49   ހާ ސަފު 
 www.tat.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: ،20152މަގު ބުރުޒު، ގ. މާގަހަނަ ފަންގިފިލާ، ދެވަ

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. އީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .21

 ރައުޔު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފުގެ 

 ރައުޔަށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ޖަލީލުގެއީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ނާިއބު ރަޓްރައިބިއުނަލްގެ  .22
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