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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-G/2021/002
| ޓިން1004313GST501 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް 10 :ރަ  07ޛުލްޙިއްޖާ 1443
 06ޖުލައި 2022

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން
މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ނާއިބު ރައީސް ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު
މެންބަރު ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙުމަދު (ދރއކ ނަންބަރު)A073241 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

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

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 24ޝައުބާން 1442
 06އެޕްރީލް 2021

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:1

 07ރަމަޟާން 1442
 19އެޕްރީލް 2021

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާގުޅޭ
ލ
މި މައްސަލައަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މައްސަ ަ
ބެލުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިނުވުމާއި ،މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
އ
އަދި ޓެކްސް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުންފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލަ ި
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދަތިވެފައިވެއެވެ.

1

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

ސަފުހާ  46ގެ 2
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
ފޮނުވި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން):

1004313/AUD-GGST/SMI/2018/04
1004313/AUD-GGST/SMI/2018/05
 14އޮގަސްޓު 2018
 02ސެޕްޓެންބަރު 2018

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 1ޖުލައި  2016އިން  30ޖޫން  2018އަށް

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ޖީ.އެސް.ޓީ

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1004313/NOTA0GST/STAS/2020/02

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު:

IBD-CN/GST/2018/340

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

( 181,712.00އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި
ރުފިޔާ)

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 10އޮގަސްޓު 2020

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 17ސެޕްޓެންބަރު 2020

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

-

އިއުތިރާޒުކުރި ޢަދަދު:

( 181,712.00އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި
ރުފިޔާ)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 11ޖަނަވަރީ 2021

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

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

220-OA/2020/052

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 06އެޕްރީލް 2021

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

( 181,712.00އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި
ރުފިޔާ)

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

( 45,428.00ސާޅީސް ފަސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ)
މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2020/052

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 11ޖަނަވަރީ 2021
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ނނާއި ގަވާއިދާ
ޤދިރު އަޙްމަދު (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ،ޤާ ޫ
ބދުލް ާ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޢަ ް
ލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ހިސާބުކޮށް ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވޭތޯ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މުދަ ާ
ނ
ބެލުމަށްޓަކައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު)2ގެ ދަށުން 01 ،ޖުލައި  2016އި ް
ނބަރު " IBD-CN/GST/2018/340ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އަދި
އޑިޓްކޮށް ،މީރާގެ ނަ ް
 30ޖޫން  2018ނިޔަލަށްޮ ،
މީރާގެ ނަންބަރު " 1004313/NOTA-GST/STAS/2020/02ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތަށް  10އޮގަސްޓް  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.
ގ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް
އވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
އށް ގެންގޮސް އަދި ނިންމައިފަ ި
މީރާއިން ހިންގި އޮޑިޓް ކުރި ަ
ށ ބުނެ މީރާގެ ނިންމުމަށް  17ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަ ް
އ
އިއުތިރާޒުކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާ ި
ކމަށް ނިންމައި ،މީރާގެ ނަންބަރު 220-OA/2020/052
މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ަ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެރިކޮށް  11ޖަނަވަރީ  2021ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
ނފުކުރާ ފަރާތް  06އެޕްރީލް
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2020/052ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއު ާ
ނބަރު  TAT-CA-G/2021/002މައްސަލައެވެ.
 2021ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް

 2ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
.1

ފުރަތަމަކަމަކީ 10 ،އޮގަސްޓް  2020ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " IBD-CN/GST/2018/340ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް
ރިޕޯޓް" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު " 1004313/NOTA-GST/STAS/2020/02ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"
ވއިފައިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ަ

.2

ދެވަނަކަމަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  1ޖުލައި  2016އިން  30ޖޫން  2018އަށް މީރާއިން ހިންގި އޮޑިޓް
ށ
ރ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަ ް
ނންމައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
ި
ކުރިއަށް ގެންގޮސް ،އަދި
ރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަށް ބުނެ މީރާގެ ނިންމުމަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަރު MIRA 903
"ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން"  17ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ

އިއުތިރާޒާ

ގުޅިގެން

މީރާގެ

އޮޑިޓުގެ

ނިންމުން

ރަނގަޅުކަމާއި

މީރާގެ

އޮޑިޓްގެ

ނިންމުމަށް

ރ " 220-OA/2020/052އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
ނންބަ ު
ކމަށް ނިންމައި ،މީރާގެ ަ
ތނެއް ނެތް ަ
ނންޖެހޭ ަ
ބަދަލުގެން ަ
މެދުވެރިކޮށް  11ޖަނަވަރީ  2021ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
.3

އ
ތިންވަނަކަމަކީ :ޢަބްދުލް ޤާދިރު އަޙުމަދުގެ ފަރާތުން ،މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/052އޮބްޖެކްޝަން ރިވި ު
ޤނޫނު) 3ގެ  44ވަނަ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު (އިދާރީ ާ
ފކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ރިޕޯޓް" ނިންމުން ،އިސްތިއުނާ ު
ޖހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  06އެޕްރީލް  2021ގައި ޓެކްސް އެޕީލް
މާއްދާގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަން ެ
ވ.
ހށަހަޅާފައިވެއެ ެ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ު

.4

ނންބަރު  11( 220-OA/2020/052ޖެނަވަރީ )2021
ހަތަރުވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ ،މީރާގެ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި
ގ ަ 3
ނމުމަކީ ،އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނި ް
(ރ) އާއި ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާ އާއި  42ވަނަ މާއްދާއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
ދ
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) އަ ި
ގ (ށ) 63 ،ވަނަ މާއްދާ އާއި ަ 97
ގ (ރ) 43 ،ވަނަ މާއްދާ ެ
ގެ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

ސަފުހާ  46ގެ 5
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އ
ނންމުމެ ް
މކީ ބާތިލް ި
އވާ ނިންމުމަކަށްވާތީ ،އެ ނިންމު ަ
ށފައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމާފަ ި
އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ4ގައި ބަޔާންކޮ ް
ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ދެއްވާ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އންގައިފައިވާ ފައިސާގެ
އަދަދަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާ ،މީރާއިން ދައްކަން ަ
ފކުރާ ފަރާތަށް އަނބުރާ
ފއިވާ ފައިސާ ،ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާ ު
ތެރެއިން ،މިހާތަނަށް ދައްކައި ަ
ވ
ފއިވާ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައި ާ
ދެއްކުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވާ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދި ަ
ނ
މީރާގެ ނަންބަރު ) (TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ އަކީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ،ވަ ަ
މާއްދާއާއި އަދި

ރއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެއްކަމުގައިވާތީ ،އޮޑިޓް
 84ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ހިލާފަށް މީ ާ

ޅ
އދާގެ ދަށުން ހުށަހެ ޭ
ދރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާ ް
މަރުހަލާގައި މީރާ އާއި ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާ ލިޔެކިއުން ،އި ާ
އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ

އެންގުމާއިއެކު

ހުށަހެޅޭކަމަށް

ވއި
ކަނޑައަޅުއް ަ

ދެއްވައި،

އެގޮތުން

ހޅޭ
ހުށަ ެ

ލިޔެކިއުންތަކަށް،

އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިއާޔަތް ކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް އިން  01އޮކްޓޫބަރު  2020ގައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2016/SC-A/23ޤަޟިއްޔާ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
.5

ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނންމާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ނންމުމެއް އެ ނިންމުން ި
މރުހަލާގައި ނިންމާ ި
ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަ
ގ
ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ދަށުން

ކޯޓުތަކާއި

އނަލްތަކަށް
ޓްރައިބި ު

ހުށަހަޅާ

އިސްތިއުނާފީ

މައްސަލަތަކުގައި

މުއްދަތު

ގުނާނެ

އުސޫލު

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  1ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް 5ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު
ނ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި
ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނަންބަރު 220-
 OA/2020/052އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  11ޖަނަވަރީ  2021ގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ

އެންގުމާ

ގުޅިގެން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ ނިންމުން
އެޕްރީލް

2021

ގައި

ކަން

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލުން

މީރާއަށް

6

ގޮތެއް

ނިންމާފައިވާއިރު،

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ 06

ފޮނުވާފައިވާ

ށ
"އިސްތިއުނާފުކުރުމަ ް

ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" 7އިން އެނގޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި
ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް
ސ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ފޯމު ޓެކް ް
ވ
މ ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައި ާ
ޅފައިވާތީ ،އެ އިސްތިއުނާފު ފޯ ު
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަ ާ
ނުކުތާއެވެ.

5
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ފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ށ ަ
 6މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް
7
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢިލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ
ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު،
އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
.6

ރ
ނބަ ު
ނފުކޮށްފައިވާ ނަ ް
ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއު ާ
މައްސަލަ

TAT-CA-G/2021/002

ކުރިއަށް

ނުގެންދެވޭނެކަމަށް

ބުނެ

މީރާއިން

އިޖުރާއީ

ނުކުތާއެއް

ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ؛
ގ44 8
ގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައި ަ
ރސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތި ީ
ގ 9ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  8ވަނަ ނުކުތާގައިވެސް،
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ

10

ތ
 77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަ ު

ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
.7

ނ
ތން ރައްދުދީ ބަޔާ ް
ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ރ
ވ ނުކުތާތަކުގެ އިތު ު
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ާ
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ

.8

ތިންވަނަ ކަމަކީ :ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް
ނ ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން
އިއުތިރާޒުކުރުމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2020/052އޮބްޖެޝަ ް

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

9

 01ޖުލައި  2021ގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  46ގެ 8
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޖނަވަރީ  2021ގައެވެ.
ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ ަ 11
.9

ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 06
ގން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް
އެޕްރީލް  2021ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށި ެ
މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 85އަށްޑިހަ ފަހެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ .އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ
ބަންދު ( 24ސައުވީސް) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

11

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

.10

އވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ.
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފަ ި
މީރާ

12

މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ޓެކްސް

ނ
ލ ް
އނަ ު
ލ ގުޅިގެން މި ޓްރަބި ު
މއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫ ާ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ު
ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ.
.11

އެގޮތުން،

ޙަވާލާދީފައިވާ

މި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ގ
މައްސަލައި ެ

އިޖުރާއީ

ނިންމުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ހައިކޯޓު ް

ށ ކަނޑައަޅައި ،އެހެންނަމަވެސް  1ޖުލައި  2021ގެ
ހނެ ކަމަ ް
ތބާވާންޖެ ޭ
ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
ނ
މ ް
ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިން ު
ވނަމަ އެއީ ޤާނޫނު މާޟީގެ މައްޗަށް ނުހިންގުމުގެ މަބްދައު
ތަޠްބީޤްކުރާކަމަށް ާ

(Retrospective application of

ށ
) lawއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަ ް
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް
ކމުގައިވާތީ ،13އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް
ނތައްތަކެއް ަ
ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަ ް
މވެ.
ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެ ެ

11

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ –  4( "3ޖުލައި  )2020ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ޙާލަތާގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް،
އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.

12

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

13

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

ސަފުހާ  46ގެ 9
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލްގެ ރައުޔު
.12

ނބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނައީމްގެ ރައުޔު
.13

ނބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިއްތިފާޤްވި ނިންމުން
ވ
މއެކު ،ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ާ
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރު ާ
ނބަރު TAT-CA-
މންދާ ނަ ް
ނބަރު  220-OA/2020/052ނިންމުން ބަލަ ު
މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަ ް
 G/2021/002މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ
އމަށް ނިންމައިފީމެވެ.
ގނެ ،މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދި ު
ނުކުތާ ބަލައިނު ަ

ސަފުހާ  46ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔެކިއުންތަކާއި

އަޑުއެހުންތަކުގައި

ދައްކާފައިވާ

ވާހަކަތަކުން

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
ތން ޓެކްސް އެޕީލް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 6ހައެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާބެހޭ ގޮ ު
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
.14

ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުމަށް މީރާގެ އޮޑިޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ،
ޅ
ހ ި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަ ެ
ވ
ށ ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
ތކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަ ް
ގން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުން ަ
ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅި ެ
ކަންތައްތަކަކީ:

.15

(ހ) އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި

"މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި

ލިޔެކިއުންތައް

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަރާތުން އެ

މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު މީރާއިން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ "..މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މި މާއްދާއަށް
ދ
އން ކުރިއަށް ގެން ާ
ށން މީރާ ި
ނނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ހގީގަތަކީ ،އިދާރީ ޤާ ޫ
ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ަ
އޮޑިޓެއްގައި ،މީރާއިން ބަލާ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއްޗަކީ "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި
ލިޔެކިއުންތައް" ކަމަށާއ ،އަދި މީރާއިން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމަށް
ލޔެކިއުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ
ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށާއި ،އެ ި
ނ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމެއްކަމަށް ި
ބުނެފައިވެއެވެ.
.16

ލހައްޓާފައިވާނެކަމަށާއި،
ބ ަ
(ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ަ
މިގޮތުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

ދުވަހުން

ދުވަހުގެ

ވިކުރާއާއި،

ބޭންކް

އެކައުންޓުގެ

ތަފްސީލާއި

އަދި

އ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްސް އިސްވޮއިސްފަދަ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އެންމެހަ ި
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ
ލިޔެކިއުންތައް ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ

14

ވ
("އިދާރީ ގަވާއިދު") ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ނ
މގޮތުން އެ މާއްދާގައި ،ޓެކްސް ދައްކާފަރާތު ް
ވނެކަމަށާއިި ،
ކ ބަލަހައްޓާފައި ާ
ތަނުގައިވަނީ ރަށްކާތެރިކަމާއިއެ ު

14

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

ސަފުހާ  46ގެ 11
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އ
ށޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ،އެ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގަ ި
ބަލަހަ ް
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ރިކޯޑްސް،
ށފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން އިސް ި
ށޓަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ބަލަހަ ް
ކކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި ،މީރާގެ ޑްރާފް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ހ.އ ދިއްދޫގައި އެ ލިޔެކިއުންތައް ރަށް ާ
ވފައިވާ ކޮރޯނޯ ވައިރަސް ގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް
ބފައިވަނީ ،ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތި ެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލި ި
ބޮޑުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައިކަމަށާއި ،އެވަގުތަކީ މާލޭއިން

ރަށްރަށަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އެތައް ހުރަސްތަކެއް

ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްކަމަށާއި ،އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން (މީރާވެސް ހިމެނޭގޮތުން) މަސައްކަތް ކުރަމުން
ނ
ދ ވަގުތެއްގައި ،ނުހަ ު
ރވޭނެ ހަގީގަތެއްކަމަށާއި ،މިފަ ަ
ގެންގޮސްފައިވަނީ ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެކަން އެއީ ދޮގުނުކު ެ
ށ
އ ލިއުންތައް މީރާއަ ް
ކރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާ ފޮތްތައް ހ.އ ދިއްދޫއިން މާލެ ގެނެސްެ ،
ތަކުލީފާއި އެކު ،އިސްތިއުނާފު ު
ށ
ނވީ ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ،މީރާއަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމުން ،އެކަމަ ް
ށޓަކައި ގެންދަ ް
ރަށްދުކޮށްދިނުމަ ް
ނ
ދންކަމަށްބުނެ މީރާއި ް
އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދިނުމެއްނެތި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ނު ި
ފރާތް ހެޔޮނިޔަތުގައި،
ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމާފައިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުން މީރާއަށް ރަށްދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ،އެކަންކަމަށް ޖަވާބެއް
ދިނުމެއްނެތި ،މީރާއަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދެއް އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މީރާއިން
އ
އޮޑިޓް ނިންމާފައިވަނީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށްކަމުގައި ވާތީ ،މީރާގެ އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ި
އވެ.
ހިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެ ެ
.17

ޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެ ް
ޖމްލާގައި ( 11އަދި  12ވަނަ ރޮނގު) ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގެ  73ވަނަ ފިޤްރާގެ  4ވަނަ ު
ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވެ "ޤާނޫނުގައި ބުނާއެއްޗެއް ގަވާއިދަކުންވިޔަސް އަދި އުޞޫލަކުންވިޔަސް ހަނި ނުކުރެވޭނެއެވެ"

ވ
ލބިދީފައި ާ
ފރާތްތަކަށް ި
ވނަ މާއްދާއިން ޓެކްސްދައްކާ ަ
ގ ަ 39
ށއި ،އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ށފައިވާކަމަ ާ
މިފަދައިން ބަޔާންކޮ ް
ޔަގީންކަމަކީ ،އެފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ،އެ އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރާނެ އެއްޗަކީ
ޓ
ނމަވެސް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑި ް
މށާއިަ ،
ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުކިތާބު ކަ ަ
ށ
ޗ ް
ނ ފެނުމެއްގެ މައް ަ
ށ ފެން ަ
އނެތި މީރާއަ ް
ވ ޔަގީންކަމަށް ބެލުމެ ް
ނނެވި ޤާނޫނުން ލިބިދީފައި ާ
ނިންމާފައިވަނީ އިސްވެދެ ް
ފރާތުގެ ހިސާބު ކިތާބަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބުރަދަނެއް ދިނުމަކާއިނުލާކަމަށާއި،
ަ
ބިނާކޮށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
އެހެންކަމުން ،މީރާއިން ޢަމަލު

ކޮށްފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ އިސްވެދެންނެވި ޤަޟިއްޔާގައި
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ނ
ނނު މާނަކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި ،ޤާ ޫ
ށ
ފއިވާ ކަމަކާއި ޚިލާފަ ް
ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވެ ަ
ކ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި ވީހިނދު ،އެ ޯ
ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަ ީ
އ
ނ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގަ ި
ޤނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުން ބޭރުން މީރާއި ް
މީރާއިން ޢަމަލުކުރި ކުރުމަކީ ާ
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
.18

ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީ އަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާއާއި ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ
އ
އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގައިވާތީ ،މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ާ
ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ
ވ ކަންތައްތަކަކީ:
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ

.19

(ހ) އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި މީރާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި" ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރާނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމާއި ،ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް،

މ
ފއިވާކަމަށާއި ،އަދި ި
ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ަ
މާއްދާގެ (ރ) ގައި "މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތުން"

މިފަދައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ޖީ.އެސް.ޓީ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ޓެކްސް

ދައްކަންޖެހޭ

ނ
ކ ް
ފަރާތްތަ ު

ފއިވާ އާމްދަނީގެ ނުވަތަ ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ އަދަދު
ދައްކަންޖެހޭނީ އެފަރާތަށް ލިބި ަ
ދނީ އަކުން ޓެކްސް ނުދެއްކުމަކީ
ކަމަށާއި ،އަދި ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި ލިބެންނުޖެހޭ އާމް ަ
ށ
ވ ޙައްޤެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޮޑިޓްކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
އެފަރާތަކަށް ޤާނޫނުން ލިބިގެން ާ
ށ
ބތަކަ ް
ގން އޮތްހިނދު ،އެ ހިސާ ު
ހސާބުތަކުން އެނ ެ
ގ އަދަދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ި
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ެ
ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި ،މީރާއަށް ފެންނަ އަދަދަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އެންގުމަކީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
މރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
(ނ) އަދި (ރ) އާއި ޚިލާފަށް ީ
.20

(ށ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަލަހަށްޓައިފައިވާ ވިކުރާގައި ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވިއްކައިފައިވާ
އ
ވހަކު ވިކުރާގެ ގޮތުގަ ި
މ ދު ަ
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮން ެ
ވނެކަމަށާއި ،މީގެއިތުރު ް
ލ ހިމަނާފައި ާ
މުދަލުގެ ތަފްޞީ ު
އންނަ ދުވަހު ވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ޖަމާކޮށްފައިކަމަށާއި،
ލިބިފައިވާ ފައިސާ ،ޖެހިގެން ަ
އިސްވެ ދެންނެވި ވިކުރާ އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން،
ދ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާފުވެގެންދާނެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަ ު
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
އ ވާކަމަށާއި ،މިގޮތު ް
އ މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުތަކުގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެ ް
ކަމަށާއި ،އަދި އެ އަދަދުތަކާ ި
އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ) ގައި ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީގެ
ބރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަ
ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ ާ ( 12,962,912.00
ނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ
ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަން ވިކުރާއިން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތްއިރު ،މީރާއި ް
( 16,712,161.00ސޯޅަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ބާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން މީރާއިން ( 6%ހައެއް އިންސައްތަ)ގައި ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ
ތެރެއިން ( 3,749,259.00ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ނުވައެއް ދިވެހި
އ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ރުފިޔާ) އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައި ނުވާ އާމްދަނީއެ ް
.21

(ނ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފެށުނީއްސުރެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިކުރާ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ގ
ށއި ،މިގޮތުން ވިކުރާ ެ
ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ޖަމާކުރުންކަމަ ާ
ހ
ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އިން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް (މުސާރާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތައް) ކުރުމަށްފަ ު
ދ
ބން ު
ށ ޖަމާކުރާކަމަށާއި ،އަދި ަ
ސ ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަ ް
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވް ް
ނ ދުވަހު ޭ
އން ަ
ބާކީވާ ފައިސާ ޖެހިގެން ަ
ދުވަސްތަކެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ ޖުމްލަ ،ބޭންކް ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި،
ނޗަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ވަކިކުރެވެން
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން ،ދިއްދޫ ބްރާ ް
ށ
ކ ދިއްދޫ ބްރާންޗަ ް
ވ އަދަދުތަކަ ީ
ނޓުގައި ހިމެނިފައި ާ
މ ް
ބންކް ސްޓޭޓް ަ
ތން  B14ގެ ގޮތުގައި ޭ
އޮތްކަމަށާއި ،މިގޮ ު
ށ
ނކް ސްޓޭޓްމަންޓަ ް
ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޔަޤީން ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ،ބޭ ް
ނަޒަރުކުރުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ބަޔާންކުރާ ވާހަކައިގެ ތެދުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމަކީ ،އެކި ދުވަސް
ނ
ހ ް
ފތުވުންކަމަށާއި ،އެ ެ
ދވަސްތަކާއި އާދިއްތަ ދުވަހާ ތަ ާ
ފތާގެ އެހެން ު
ކށް ބެލުމުން ،ހަ ު
ތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދަދުތަ ަ
އދި ހޮނިހިރު ދުވަސް)
ދވަހުގެ (ބުރާސްފަތި ،ހުކުރު ަ
އެ ދިމާވާ ސަބަބަކީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖަމާކުރާ އަދަދަކީ ު 3
ވިކުރާއަށް ވުންކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާއާއި އަދި ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ފުށުއެރުމެއް
މންޓާއި ދިމާނުވުމަކީ،
ނ ވިކުރާއާއި ބޭންކް ސްޓޭޓް ަ
ނުވާއިރު ،މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދު އިސްވެދެންނެވު ު
މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހިޔާލީ
އވެއެވެ.
އަދަދުތަކެއް ކަމުގައިވުންކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
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.22

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ކ ް
ނސައްތަ އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަ ު
ގ އި ް
ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ސިނގިރޭޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިދާ ެ
ފެންނަ ފައިދާގެ އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން
އރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ ި

.23

ޓ
(ހ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ރިކޯޑްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ ،ސިނގިރޭ ް
ވ
ލބިފައިނު ާ
ި
އމްދަނީއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ާ
ރއިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ
މށް މީ ާ
ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަ ަ
ށޓަމުންދާ ވިކުރާއަށް ބެލުމުން ،އެ މުއްދަތުގައި ،ސިނގިރޭޓް ގަނެފައިވާ
އާމްދަނީއެއް ކަމަށާއި ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހަ ް
ށ
އންސައްތަ) ކަމަށާއި ،ތިރީގައިވާ ތާވަލަ ް
ތކީ އެވްރެޖްކޮށް ( 6%ހައެއް ި
އަގާއި ވިއްކާފައިވާ އަގުގެ ތަފާ ަ

15

ނ
މ ް
ބެލު ު

ނ ދާނެކަމަށާއި،
މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެ ް

ގަތް އަގު

މުއްދަތު

ވިއްކައިފައިވާ އަގު

މާކަޕް

ތިންވަނަ ކުއާޓަރ 2016

42.40

45.00

6%

ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރ 2016

42.40

46.67

10%

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 2017

49.33

53.67

9%

ދެވަނަ ކުއާޓަރ 2017

63.20

67.00

6%

ތިންވަނަ ކުއާޓަރ 2017

63.20

67.00

6%

ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރ 2017

63.20

67.00

6%

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 2018

63.20

65.67

4%

ދެވަނަ ކުއާޓަރ 2019

63.20

65.00

3%
6%

އެވަރެޖް މާކަޕް

ކމަށާއި ،މީރާއިން އެ
ށޓަމުންދާ ަ
ސިނގިރޭޓް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ އިންވޮއިސްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަލަހަ ް
އޖެނަމަ ،މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ އިންވޮއިސްތައް މީރާއަށް ހަވާލު
އިންވޮއިސްތައް ބަލަން ބޭނުންވެ ް
ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނުކުރާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމެސް މީރާ ގެ އޮޑިޓުން
އެކަންކަމަށް

15

ރިއާޔަތް

ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،

އަދި

މީގެއިތުރުން،

އެކަންކަން

ރޒުކުރި
އިއުތި ާ

މަރުހަލާގައި

ފރާތުން ހިމަނާފައިވާ ތާވަލް
ފމުގެ  9.7.2ވަނަ ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ފރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ޯ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އ
ލ ދިނުމަށްފަހުެ ،
އވާ ޓެކްސް ރޫލިންއަކަށް ހަވާ ާ
އ ޚިލާފަށް މީރާއިން އެކުލަވާލާފަ ި
ބަޔާންކުރުމުންވެސް ،ޤާނޫނާ ި
ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
.24

(ށ) ސިނގިރޭޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ
އެވްރެޖް ފައިދާގެ އިންސައްތަކަމުގައިވާ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ރިކޯޑުތަކުން
ދައްކާ އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގެ ޖަދުވަލު  1.2ގައި ސިނގިރޭޓް
އ
ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަކީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެ މުއްދަތުގަ ި
ޑ އަދެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ބޮ ު

.25

ރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި ،ދިވެހި ާ
ދގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް ،މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި
އދާގެ (ރ) އާއި  43ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާ ް
ވ
ހޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައި ާ
ބނެ ހުށަ ެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ު
ވ ކަންތައްތަކަކީ:
ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެ ޭ
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(ހ) އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ އަސާސީ އަދި އެންމެ
ކރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ
މުހިއްމު މައުލޫމާތަކީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިއުންތައްކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފު ު
އ
ކށް އަދި އެ ލިޔެކިއުންތައް މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަ ި
ލިޔެއިއުންތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހަށްޓައިފައިވަނި ޮ
މ
ޓގައި އެންމެ ފުރަތަ ަ
ރ ފަރާތުން އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނުކުރާ ހިނދު ،މީރާގެ އޮޑި ް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ރތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބަލަންޖެހޭނީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަ ާ
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ރ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ
(ށ) މީރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
މށް،
ނ ބަހުސްގެ ބޭނު ަ
ޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ހަމައެކަ ި
ނ މާއްދާގައި ބަ ާ
ޤނޫނުގެ  39ވަ ަ
ލިޔެކިއުންތަކަށް ކަމަށް އިދާރީ ާ
ގ
މވެސް ،މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ،އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ބލިނަ ަ
މީރާއަށް އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ެ
ރއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި
 39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި ،ދިވެހި ޖުމްހޫ ި
ފއިވެއެވެ.
އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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(ނ) އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި މީރާއިން
ބަލާފައިވަނީ

ޓެކްސް

ދައްކާ

އެހެން

6

(ހައެއް)

ފަރާތެއްގެ

ވިޔަފާރީގެ

މައުލޫމާތަށްކަން

އެނގޭކަމަށާއި،

ސަފުހާ  46ގެ 16
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްވެދެންނެވުނު ބަޔާންކުރުން ފިޔަވާ ،އެ ( 6ހައެއް) ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި
ކސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ
އ ގުޅިގެންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޓެ ް
ބބަކާ ި
ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮން ސަ ަ
އޮޑިޓެއްގައި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ،އޮޑިޓް ކުރެވޭ ޓެކްސް ދައްކާ
ނ
ކމަށާއި ،އެހެންކަމު ް
ނ މީރާއިން ބަޔާންކޮށްދޭން ވާނެ ަ
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި ހުރި އެއްގޮތް ކަންކަ ް
އ
ފރާތެއްގެ މައުލޫމާތެ ް
ނ ަ
ކރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި އެހެ ް
ބޔާންކުރުމެއްނެތި ،އިސްތިއުނާފު ު
އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ަ
ބޭނުންކުރުމަކީ މީރާއަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ،އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތު މީރާއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އ
ކށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގަ ި
ފށް މީރާއިން ޮ
ނ ނަންބަރާ ޚިލާ ަ
ނނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3ވަ ަ
ނުވުމަކީ ،އިދާރީ ޤާ ޫ
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
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ވ
ބގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
(ރ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި "މި ބާ ު
ވ
ސގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޤނޫނު އަސާ ީ
ށޓައިފައިވަނީ މި ާ
އގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފަހަ ް
މނިވަންކަމެ ް
ހައްގެއްގެ ނުވަތަ ި
ކ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އެހައްގެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް
ނވަރަކަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ީ
ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ މި ް
ވކަމަށާއި ،ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 43
ކވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހިފެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެ ެ
ށ
އނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަ ް
އއްވެސް މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ު
އދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ެ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި " ި
ނ
ނވެއެވެ" .މިފަދައި ް
މގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބު ު
ނދާ ހަޤީޤަތަކީ އެއްވެސް މީހަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް
ދއަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މިމާއް ާ
ޅ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބާކަމާއި
އެޅިއްޖެނަމަ އަދި އެ އެޅި އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ހައްގަށް އުނިކަމެއް އަންނަނަމަ ،އެ އެ ި
ވ
ނ ާ
ހކަށްވެސް ލިބިގެ ް
ނ ލިބުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ މީ ަ
ކށް ،ލިޔުމު ް
އެފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު ،އޮޅުންނާރާނެ ގޮތަ ަ
ޙައްޤެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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އ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި،
ފނުވާފަ ި
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮ
(ބ) މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓް ނިންމުމަށްފަހު އި ް
ކސްދައްކައި ފަރާތެއްގެ
ނލާ އެހެން ( 6ހައެއް) ޓެ ް
އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަކާއި ު
އން އަންދާޒާއެއް ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށްވަނީ
ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން މީރާ ި
ށ
ކ ް
އުނިކަން ލިބިފައިކަމަށާއި ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެހެން ( 6ހައެއް) ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަ ަ
ކމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން ،އެ ( 6ހައެއް) ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ބަލައިގެން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ަ
އ
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުހިއްމު އެތައް މައުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފަ ި
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އޅުންކަމުގައި ވެފައި އެ
ރތާއި މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ެ
ކރި ގޮތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ނުވާކަމަށާއި ،މީރާއިން ޢަމަލު ު
ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައިސްފައި ވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ 43
ށ
ކ ް
ނރާނެ ގޮތަށް ސާފު ޮ
ރ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު އޮޅުން ާ
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ،މީރާއިން އެޅި އިދާ ީ
ކންމިހެން ހުރުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއިމެދު މީރާއިން އަޅައިފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު
ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއިަ ،
ނ ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ ،މީރާގެ އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ
އެޅި ސަބަބު ،އޮޅުންނާރާނެހެ ް
ށ
އސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
(ށ) އާއި ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށާއި ،އަދި މީގެއިތުރުންި ،
ނ
ފުރިހަމައަށް އަންގައިދީފައި ނުވަނީސް ،އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ލިބިދީފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު،
އ
ނނުތަކާ ި
މށާއި ،އަސާސީ ޙައްޤަކާއި ޚިލާފަށް ހެދޭ ޤާ ޫ
ނން ނުކުރެވޭނެކަ ަ
ހމަގޮތުގައި ބޭ ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފުރި ަ
ވ
ގަވާއިދުތަކަކީ ބާޠިލް އެއްޗެއްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު ،އިސްވެދެންނެ ި
ޙައްޤުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ،
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއަކުން

އިދާރީ

ފިޔަވަޅެއްގެ

ގޮތުގައި ނިންމާނިންމުމެއް،

އސާސީއާ
ޤނޫނު ަ
ާ

ޚިލާފުވާނަމަ،

ނންމުމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އެނިންމުމަކީ ބާޠިލް ި

.31

ނ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް
ޖހޭ އާމްދަނީއަކު ް
ލބިފައިނުވާ އަދި ލިބެންނު ެ
ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ި
މީރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
އ
ވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގަ ި
ޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑި ް
ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެ ް
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާ ާ
އތަކަކީ:
ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަ ް

.32

ނ
ރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި " ަ
ށ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް
ވ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ދައުލަތަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނޫނެއްގައި ާ
ދ
އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަ ި
އިސްވެ ބަޔާންކުރި ވާހަކަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ
ނ
 73ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލާގައި ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރު ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިއްތިފާގުވެފައިވާ ކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ
ނކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުކަމަށާއި ،އެޤާނޫނުގެ އެތައް މާއްދާއެއްގައި ،ޞަރީޙަ ނައްސުން
ނ ަ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާ ޫ
ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ޙަޤީޤަތަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކު ް
ބ
ލ ޭ
ބލުގެ ގޮތުތައި ި
ޤ ި
ދ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މު ާ
ފރާތުން ވިއްކާ މުދަލާއި އަ ި
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ އެ ަ
ގ މަޖިލީހުހެ ވިސްނުމަކީ އިސްވެދެންނެވި އުސޫލުން
އެއްޗަކުންކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އެކުލަވާލި ރައްޔިތުން ެ
ހ
ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އެއްވެސް ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ނުވަތަ ލިބެންނުޖެ ޭ
އއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް
ގ  97ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ާ
އާމްދަނީއަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހުމަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
.33

(ށ) އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ގުޅޭގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެ ފަރާތުގެ
ށ
ވިޔަފާރީގެ ރިކޯޑްތަކުން (ވިކުރާ ،ބޭންކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އަދި އިންވޮއިސް ތަކުން) ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ށ
ކ ް
މވެސް ،އެ ލިއުންތަ ަ
ހންނަ ަ
ތ ކަމަށާއި ،އެ ެ
ފންނަންއޮ ް
ށ ސާފުކޮށް ެ
ދނީގެ ޖުމްލަ ވަރަ ް
ޖހޭ އާމް ަ
ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެން ެ
ގ
ބނާކޮށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމާފައިވުމު ެ
ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި މީރާއަށް ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް ި
ނޖެހޭ ( 3,749,249.00ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ސާޅީސް
ބން ު
ރތަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި ލި ެ
ސަބަބުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ނ
ކސް ދައްކަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަ ދިވެހި ރުފިޔާ) އަށް ޓެ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަތުން މީރާއިން އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ،
ކސް ނެގުމަށް މީރާއިން
ށ ނެގޭ ޓެކުހެއްކަމުން ،އެޓެ ް
ފ ް
ނ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  97ވަ ަ
ލ
މލަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ބާޠި ް
ކުރާކޮންމެކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި ވާނޭކަމަށާއި ،އަދި އެފަދަ ޢަ ަ
އވެއެވެ.
ނިންމުމެއްކަމުގައި ވާނޭކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
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ށފައިވާ މީރާގެ
ނ ބޭނުންކޮ ް
މއްސަލަ ނިންމުމުގައި ،މީރާއި ް
ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރި ަ
ވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކސް ރޫލިންގ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިދާރީ ޤާނޫނާއި އަދި ދި ެ
ނަންބަރު ) (TR-2015/A2ޓެ ް
އ
ލޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ ާ
ޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯ ް
މފައިވާ ،މީޑިއާނެ ް
ކޯޓުން ނިން ާ
ހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ކސް ރޫލިންގއެއް ކަމަށް ބުނެ ު
ޚިލާފަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓެ ް
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
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.35

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އ
(ހ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި ،އެފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީެ ،
ލިޔެކިއުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާއިއެކު ހުށަހެޅުމުން ،އެ ލިޔެކިއުންތަކަށް
ރިއާޔަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރި ޤާނޫނީ ސަބަބަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް
ބރަދަނެއްނެތް ޓެކްސް
މީރާއިން ) (TR-2015/A2އެކުލަވާލައިފައިވާ ،އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނުވަތަ ު
މ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ،
ދ އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،މީރާއިން ނިން ާ
ޤނޫނުގެ  42ވަނަ މާއް ާ
ރޫލިންގއެއް ކަމަށާއި ،އިދާރީ ާ
އ ނިންމުމަކާއި މެދު
ދއްކާފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަެ ،
ވ ނިންމުމެއްކަމަށް ،ޓެކްސް ަ
މފައި ާ
ފށް ނިން ާ
ގާނޫނާއި ހިލާ ަ
ށޓަކައި،
ވ ޙައްޤެއްކަމަށާއި އަދި އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަ ް
އިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ާ
މށާއި ،މީގެ އިތުރުން،
ވނެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅޭނެކަ ަ
އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ،މީރާއިން ނިންމުމެއް
ނ
ވ ަ
މއްދާ އަދި ަ 43
ގ  42ވަނަ ާ
ށއި އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް މީރާއަށް ހުށަހެޅުންކަމަ ާ
ށ
ޒކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމާއި އަދި އުސޫލު ހެދުމަކީ ޤާނޫނުން މީރާއަ ް
މާއްދާއަށް ބެލުމުން ،އިއުތިރާ ު
ށ މީރާއިން ގަވާއިދެއް
ށއި އެހެންކަމުން ،ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ހަނިވާގޮތަ ް
ނން ކަމަ ާ
ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ޫ
ނުވަތަ އުސޫލެއް ހަދައިފިނަމަ ،އެ ގަވާއިދަކީ ނުވަތަ އުސޫލަކީ ބާޠިލް އުސޫލަކަށް ވެގެންދާނޭކަމުގައި ،ޤާނޫނުއަސާސީ
ނ
ގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އިސްވެދެންނެވި ޓެކްސް ރޫލިން އަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
ށ
ރލިން އެއްގެ މައްޗަ ް
ބޠިލް ޫ
ވ ރޫލިންއެއް ކަމުން ާ
މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ނެރެފައި ާ
ކ
ހށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި މެދު މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަ ީ
ނފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ު
ބިނާކޮށް ،އިސްތިއު ާ
އވެ.
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެ ެ
ބާޠިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް އިސް ި
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އ
ގ ި
(ށ) އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ލިޔެކިއުން އިއުތިރާޒު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅިގެން ދިއުމަކީ ،އިދާރީ ގާނޫނު ަ
އ
ނގެ މަތިން ގަވާއިދެ ް
ގނޫ ު
ކށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ ،
އޮތް "ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އެކަން އިސްލާހު ޮ
ނުވަތަ

އުސޫލެއް

ހެދުމަކީ

މީރާއަށް

ލިބިގެންވާ

ބރެއްނޫންކަމުގައި،
ާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ-
ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެޓް ް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  74ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި،
"އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގާނޫނެއްގައި ހުރި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ،ގާނޫނުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިން ،އެމައްސލަތައް ފޫބެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިލްތިޒާމު އުފުލަންޖެހެއެވެ .ގާނޫނެއް
ފާސްވެ އަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން ،ފަހުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް އެތެރެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެތެރޭން ފިޔަވަޅު ނާޅައި ،ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން އިސްކުރަންޖެހެއެވެ" ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން
ލޔެކިއުން އިއުތިރާޒުގެ
ފގުވެފައިވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ި
ފަނޑިޔާރުން މިފަދައިން އިއްތި ާ
މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަކީ "ދެކޮޅު ނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމަށް މީރާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޓެކްސް ރޫލިންއަކުން އެކަން އިސްލާހެއް
ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،އެކަން ކުރެވޭނީ ޤާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްގެންކަމަށާއި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނިންމުމާއި ޚިލާފަށް ކަމުން ،ހަވާލާދެވުނު މީރާގެ ޓެކްސް ރޫލިންއަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާޠިލް ރޫލިންގްއެއް ކަމަށާއި،
ނ
މމަކީ ބާޠިލް ނިންމުއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އަދި އެފަދަ ރޫލިން އަކަށް ހަވާލާ ދީ މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
ޅ
ހށަހެ ި
ދކެވުނު ވާހަކަތަކާއިު ،
ކތާތަކާއި ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ެ
ށހެޅި ނު ު
މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު ަ
ތތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ގ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކު ާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމު ެ
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
.37

ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ރައްދުކުރުމަށް
ބޭނުންވާކަމަށާއި،

ތއް
ލިޔެކިޔުން ަ

އ
ގެންދަންވީތަނެ ް

ކށްދިނުމަށް
ބަޔާން ޮ

ރ
އިސްތިއުނާފުކު ާ

ފަރާތުން

ށ
މީރާއަ ް

ރ
ކމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
އ ގެންގޮސްދޭންވީތަނެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި އޮޑިޓު ނިންމާފައިވާ ަ
އަންގާފައިވަނިކޮށް ލިޔެކިޔުންތަ ް
ރ
ވސް އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ެ
ދފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
ފަރާތަށް އެތަކެއް ފުރުޞަތެއް ީ
37.1

ޓ ރިކުއެސްޓު
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޑޮކިއުމަން ު
ވނަ ދުވަހު މީރާގެ ފަރާތުން އިސް ި
 25ނޮވެންބަރު ަ 2019
ދނުމަށް 30
ނ ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށް ި
ށ ބޭނުންވާ ެ
ފހު ،އޮޑިޓަ ް
ރކޮށް ފޮނުވުމަށް ަ
ނޯޓިސް އެއް އީމެއިލް މެދުވެ ި
ނ
ކރާ ފަރާތު ް
ދތާ ހަމައަށްވެސް އިސްތިއުނާފު ު
ވސް ،އޮޑިޓު ފައިނަލްކުރި މުއް ަ
ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވީނަމަ ެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވާކަމަށާއި،

37.2

ނޓެއް ހޯދުމަށް
ވހު ޑްރާފްޓު އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެ ް
 19ޖުލައި  2020ވަނަ ދު ަ
މީރާއިން އީމެއިލް ކުރުމަށްފަހު ،ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ހުރިނަމަ އެކަމެއް
ފާހަގަކޮށް އެފަރާތުގެ ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް  28ޖުލައި  2020ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތެއް ދެވިފައިވީނަމަވެސް،
ރ
ޓ ގުޅުންހު ި
ގ އޮޑިޓަށް އިންކާރުކުރާކަމަށާއި އޮޑި ާ
ޓ ކޮށްފައިވާ އެފަރާތު ެ
އެފަރާތުން މީރާއިން ޑްރާފް ް
އ
ލޔެކިޔުންތަ ް
ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު  10ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް އެދުމާއި ގުޅިގެން އެ ި
އ
 2020އޮގަސްޓު  08ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ދެން އިތުރު މުއްދަތެ ް
ކން އެފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،
ދެވެން ނޯންނާނެ ަ
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37.3

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދީފައިވާ

މުއްދަތު

ފާއިތުވިއިރުވެސް،

ރއަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅައި 08 ،އޮގަސްޓު  2020ގެ 16:57
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީ ާ
ނކަށްކަމަށާއި،
ތ ަ
މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ދެންވެސް ސުވާލުކުރެއްވީ އެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ގެންދަންވީ ކޮން ަ
ކސް އިދާރާއަކުން ކުރާ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއްގައި އެ އިދާރާއަށް
އެހެންނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ ޓެ ް
އ
ކނަމަ އެ ީ
ތނެއް ސާފުވެފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ދެ ޭ
އ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެ ް
ތ
ރޙަލާ ފެށުނީއްސުރެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ާ
ކކަމަށާއި ،އެހެނީ ،އޮޑިޓުގެ މަ ު
ހަމަޖެހޭ ބުނުމެއްކަމުގައި ނުދެ ޭ
މުޢާމަލާތްކުރަމުން ދިޔައީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި،
37.4

ނ ހުށަހަޅަންއެދޭ ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލްގެ
އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މުޢާމަލާތްކުރެވުނުއިރު ،އެފަރާތު ް
ޛަރީޢާއިން

ހުށަހެޅުމުގެ

މަގުވެސް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

ފަހިވެފައިއޮތްކަމަށާއި

މގެއިތުރުން،
ީ

ނ
ނމް ޓްރޭޑިންގ ސެންޓަރ" ހިންގަމުންދަ ީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްކަމަށްވާ "ޝަބް ަ
ސންޓަރެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާއިރު ،މީރާގެ އެ
ެ
ރށުގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން
ހއ.ދިއްދޫގައި ކަމަށާއި ،އެ ަ
އ
ކަލެކްޝަން ސެންޓަރަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅަން އެދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެކަމަށާ ި
ގ
ވފައިނުވުމު ެ
ދ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންދަންވީ ތަނެއް ސާފު ެ
ށދޭން އެފަރާތުން އެ ޭ
ށ ފޯރުކޮ ް
އެހެންކަމުން ،މީރާއަ ް
ގ ޖާގައެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށާއި އެހެނީ،
ސަބަބުން އެލިޔެކިޔުން މީރާއަށް ހުށަނޭޅިފައިވާކަމަށް ބުނުމު ެ
ނ
ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްދޭން އެފަރާތުން އެދޭނަމަ އެ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދެވޭ ެ
ބނެފައިވެއެވެ.
ވތަ މަގުތަކެއް ހުޅުވިފައި އޮތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ތަފާތު އެތަކެއް ވަސީލަތެއް ނު ަ
37.5

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް
ހށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި
ރތުން މީރާއަށް ު
ގ (ޅ) ގައި "ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާ ެ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި

އަދި

އެނޫންވެސް

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

ޞައްޙަކަން

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

މީރާއިން

ކުރާ

ނ
ދދު މީރާއި ް
ނ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަ ަ
އއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު ް
އޮޑިޓްތަކުގައާއި ،ތަޙުޤީޤުތަކުގަ ާ
ފ
ޖނެރަލް އޮ ް
ކސޭޝަންއަށާއި ،ކޮމިޝަނަރ ެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ނ
ގތުގެ މަތި ް
ގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮ
ޓެކްސޭޝަން ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ޤާނޫނު ެ
ސ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުން" އަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު ،އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ޓެކް ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ދައްކާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މއް ދީފައިނުވާކަން އެނގޭކަމަށް ީ
މީރާއަށް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލު ެ
.38

ވޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކަށް
ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުގެ ި
އޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުން
ރ  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައިވާގޮތަށް ި
ނބަ ު
ރިޢާޔަތްނުކޮށް މީރާގެ ނަ ް
މފައިވާއިރު ،އިސްވެ ދެންނެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ނިން ާ
ނ
ޤާނޫނުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް މީރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ އެއްކަމަށާއި ،ބާޠިލް ރޫލި ް
އެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި މެދު މީރާއިން
ވ
ރ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ކޮށްފައި ާ
ނމުމެއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނ ް
ބޠިލް ި
ނންމުމަކީ ާ
ނިންމި ި
އޮޑިޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ
ވ
ވ އިޖުރާޢަތާ އެއްގޮތް ާ
ށއި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެއްކަމަ ާ
ށ
މ ް
ނންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެ ޖާގައެއް އޮތްކަ ަ
ި
ލ
ށފައިވާ އޮޑިޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ބާތި ު
ގޮތެއްގެ މަތިންކޮ ް
ނުބެލެވޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
38.1

ށ
ސޝަންއަ ް
ކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް ޭ
ނގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޮ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ޓެކްސް ރޫލިންގ ނެރުމުގެ ބާރު ދީފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގައި؛
"(ހ) ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލްތައް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނެރޭ ޓެކްސް
ރޫލިންގއަކީ އެ ރޫލިންގއެއް ރައްދުވާ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ބަޔެކެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނެރޭ ރޫލިންގތަކަށާއި ،އަދި ޓެކްސް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އިދާރީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ
އެންމެހައި އެންގުންތަކަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަށް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ".

ށ ނަޒަރުކުރުމުން ،ވަކި ޙާލަތްތަކާގުޅިގެން ޓެކްސް ރޫލިންގތައް
ށފައިވާކަމަށާއި ،މި މާއްދާއަ ް
މިފަދައިން ބަޔާންކޮ ް
ގން ވާކަން އެނގިގެންދެއެވެ.
ސޝަން އަށް ލިބި ެ
އެކުލަވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް ޭ
އެގޮތުން،

TR-2015/A2

ރޫލިންގއަކީ

ފއިނުވާ
އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ލިބި ހުށަހަޅާ ަ

އައު

ސަފުހާ  46ގެ 24
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ވ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކި އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައި ާ
ރޫލިންގ އެއްކަމަށާއި،
38.2

ރޞަތުތަކުގައި
ވ އެ ފު ު
ނވާ ފުރުޞަތު ދެ ި
ލޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ އެކަށީގެ ް
ހ ި
ނންވާ އެންމެ ާ
އޮޑިޓަށް ބޭ ު
ލިޔެކިޔުން

ހުށަހަޅާފައި

ވތީ
ނު ާ

އިޢުތިރާޒު

މަރުޙަލާގައި

އައު

ލިޔެކިޔުން

އެފަރާތުން

ހުށަހަޅަން

އެދިފައިވީނަމަވެސް އިސްވެ ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި
އނުވާ އައު ލިޔެކިޔުން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމުގެ
ތ ލިބި ހުށަހަޅާފަ ި
އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅުމުގެ ފުރުސަ ު
ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި ،އެފަދައިން އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް ހުށަނާޅާ އައު ލިޔެކިޔުންމަށް
ރިޢާޔަތްކުރާ ކަމުގައިވަނީނަމަ ،އެކަން ވެގެންދާނީ ،މީރާގެ އޮޑިޓު މަރުޙާލާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ
ގ
ލތްތަކުގެ އަ ު
ކމަށް ހޭދަވި ވަގުތާއި ވަޞީ ަ
ނހެން ކަން ަ
މތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އެހެ ި
މުޢާމަލާތްކޮށް މަޢުލޫ ާ
ނދާނެ ކަމަކަށާއި ،މުޅި އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް އެއްވެސް
ނ ނެތިގެ ް
ގ ބޭނު ް
ނެތިގެންގޮސް ،އޮޑިޓު މަރުޙަލާ ެ
އ މަރުޙަލާގައި
އެއްބާރުލުމެއް ނުދީ ،މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުން އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގެ ބޭނުން ހިފައި ެ
އޮޑިޓަށް ދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ދޭނަމަ ،އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާ ވެގެން އެދަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ
އިޢުތިރާޒު ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އޮޑިޓްކުރާ މަރުޙަލާއަކަށްކަމަށާއި،
38.3

އޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް
ނނު ބަ ް
އެހެންނަމަވެސް ،ޤާ ޫ

ނަޒަރުކުރުމުން

އެނގިގެންދާ

ތކީ،
ޙަޤީގަ ަ

އޮޑިޓް

ދނުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެވެސް
ނ ި
މަރުޙަލާގައި އެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލު ް
ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ،އެ މަރުޙަލާ ނިމި އައު މަރުޙަލާއެއް ވުޖޫދުވުމުން ،އަލުން އެ އޮޑިޓް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ
ނަމުގައި އެހެން މަރުޙަލާއެއްގައި އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށާއި،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،ޓެކްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންނަ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަރުޙަލާ ،ހައިކޯޓު
ކޮންމެ މަރުޙަލާއަކީ( ،އޮޑިޓް މަރުޙަލާ ،އިޢުތިރާޒު މަރުހަލާ ،ޓެ ް
ނ
މަރުޙަލާ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާ) އައު އޮޑިޓެއް ކުރެވޭ މަރުޙަލާއަކަށްވެގެންދާނެކަމަށާއި ،މިފަދައި ް
ގ
އދާރީ ޤާނޫނު ެ
ބހޭ ި
ކރެވޭނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި އައު ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި އޮޑިޓެއް ު
 30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްގެ އަސްލު ނެތިދިޔުމުގެ އިޙްތިމާލް އޮންނާނެކަމަށާއި،

ސަފުހާ  46ގެ 25
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

38.4

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޤނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ވ
ކރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އެކަށީގެން ާ
ށފައި އޮންނަ ހާލަތުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
މިންވަރަށް

އެއްބާރުލުން

އނުވާ
ދީފަ ި

ހިނދު،

އަދި

ނ
ވަކި ް

ޚާއްސަކޮށް

އޮޑިޓަށް

ބޭނުންވާ

މުހިންމު

ލޔެކިޔުންތައް
ކ ފަހަރުމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު ،އެ ި
ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް އެ ި
ށ
ފޯރުކޮށްނުދިނުމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މީރާއަ ް
ނކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން އެ އަދަދަށް
އވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބި ާ
ގތުން ލިބިފަ ި
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ކށް އެމޭރުމުން
މރާގެ އިހުމާލުންކަމަށް ބަޔާން ޮ
ގއި ލިޔެކިޔުން ހުށަނޭޅުނީ ީ
އިންކާރުކޮށް އޮޑިޓް މަރުހަލާ ަ
ކމަށާއި،
ހޤީޤަތާ ޚިލާފު ބަޔާންކުރުންތަކެއް ަ
ގކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ ކަމުގެ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަ ަ
38.5

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ  01ޖުލައި 2016
އިން  30ޖޫން  2018ގެ މުއްދަތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރާކަން  16އޮގަސްޓު  2018އާއި  4ސެޕްޓެންބަރު 2018
ގައި ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު ،އެ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ ދެވަނަ ޞަފްހާގައި
ދނެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ކޮބާކަން
ވތަ ކޮޕީ ހައްދަން ބޭނުންވެ ާ
އޮޑިޓްކުރުމުގައި މީރާއިން ބަލަން ބޭނުންވެދާނެ ނު ަ
ނގެ  30ވަނަ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރިއާލާ އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި ެ
ވ
ނވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ އެންގުމުގައި ޙަވާލާދީފައި ާ
މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެންގުމެއް ފޮ ު
ކަންކަން ކުރުމަށް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
ޢައްޔަންކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

އ
ެ

އެންގުން

ރައްދުވާ

ތން
ފަރާ ު

ފުރިހަމަ

އެއްބާރުލުން

ދޭންވާނެކަމަށް

އ މީރާއަށް ހިއްސާކުރުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން
ބނުންވާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އޮޑިޓަށް ޭ
ވމުން ،ޓެކްސް
މީރާއިން އެދުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިނު ު
ވންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ
ނެގުބާހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  25ނޮ ެ
ލިޔެކިޔުންތައް

ހޯދުމަށް

ދ
އެ ި

އެފަރާތަށް

ޑޮކިއުމަންޓު

ރކުއަސްޓު
ި

ނޯޓިސް

(ޑީ.އާރް.އެން)

މީރާއިން

އވާއިރު ،އެ
އ ދީފަ ި
ގމުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެ ް
އ އެން ު
ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށާއި ެ
ވސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ،
މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔުމުން ެ
ޓ ރިކުއެސްޓް
ދނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޑޮކިއުމަން ް
ށ އިތުރު ވަގުތު ި
ށހަޅަންއެދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަ ް
އެފަރާތުން ހު ަ
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ނޯޓިސްއަށް ޙަވާލާދީ  01ޖުލައި  2020ގައި މީރާއިން އެފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން
ދފައިވާނެކަމަށާއި އަދި،
ހުށަހެޅުމަށް  07ޖުލައި  2020ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރަށް ީ
38.6

ޑީ.އާރް.އެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި އިތުރުކޮށްދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ޤނޫނާއި ޓެކްސް
ހ އިދާރީ ާ
މން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވު ު
ބނާކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޢލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ި
ލބިފައިވާ މަ ު
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން މީރާއަށް ި
އދާއާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ،22
ވނަ މާ ް
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 39
ތައްޔާރުކުރެވި ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ނ
އން  30ޖޫ ް
ފރާތުން  01ޖުލައި ި 2016
އން އެ ަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
 23އަދި  24ވަނަ މާއްދާގަ ި
 2018ގެ ނިޔަލަށް އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބަޔާންކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި
ނފައިވެއެވެ.
ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މީރާއިން ބު ެ

.39

ނ އަންގާ  16އޮގަސްޓު  2018އާއި  4ސެޕްޓެންބަރު
ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރާކަ ް
ނ
ނ ފެށިގެ ް
ވނަ ދުވަހު ް
ނ ަ 11
ފނުވާފައިވާނެކަމަށާއި ،އަދި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫ ް
 2018ގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ޮ
އ
ކޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ތަކުރާރުކޮށް އެތަކެ ް
ބނުންވާ ލިޔެ ި
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓަށް ޭ
ނ
ނންވާ ލިޔެކިޔު ް
ޓށް ބޭ ު
ފރާތުގެ އޮޑިޓްކުރަން ފަށާ އޮޑި ަ
ރ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ފަހަރެއްގެ މަތިން އެދިފައިވާއި ު
ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތަކީ ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ދުވަސްކޮޅެއް ނޫންކަމަށާއި،
މިގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ރާއްޖެ ލޮކުޑައުން އަކަށް ގޮސްފައިވަނީ  2020ވަނަ
ރ  25ވަނަ ދުވަހު
އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަ ު
ޓ ރިކުއަސްޓު ނޯޓިސް
ށއެދި އެފަރާތަށް ޑޮކިއުމަން ު
ފރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަ ް
ަ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ
(ޑީ.އާރް.އެން) ފޮނުވުމުންވެސް އެފަރާތުން އޮޑިޓު ފައިނަލްކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީރާއަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
ނ
ތ ް
ރޞަތެއްގައި އެފަރާ ު
ޞތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފު ު
އތަކެއް ފުރުޞަތެއްދީ އެ ފުރު ަ
ހުށަހަޅާފައި ނުވެ ،އެފަރާތަށް ެ
ގ
ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއާ ޙިއްޞާ ކޮށްފައިނުވާއިރު ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
އ
ކމަށް ބުނަމަކީ ކަމުގެ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފުބުނުމެއްކަމުގަ ި
ހށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިނުވާ ަ
ނންވާ ލިޔެކިޔުން ު
އޮޑިޓަށް ބޭ ު
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

.40

ގ  39ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ
ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ށ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޑިޓުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަ ް
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ކ
ނ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަ ީ
ދފައިވާ ޔަޤީންކަމަށް ބެލުމެއްނެތި މީރާއަށް ފެން ަ
ޤާނޫނުން ލިބި ީ
އ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނި ު
ށ
އއްޗެއް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހަނި ނުކުރެވޭނެކަމަ ް
ބނާ ެ
ނކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ު
އޮތޯރިޓީ ،ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާ ް
ކަނޑައަޅައި އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފއިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް
ކށް ަ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާން ޮ
ނމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް އިސް ި
އުޞޫލުން ބޭރުން މީރާއިން ނި ް
ވހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް
އހަރު ދު ަ
މރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާތާ ަ 2
ޤނޫނުގައި ީ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ގެންގޮސް

ހ
ނިންމަންޖެ ޭ

އޮޑިޓުތަކެއްކަމަށްވާއިރު،

ގއި
ޤނޫނު ަ
ާ

މީރާއާ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

އ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައި ނިންމުމެއްކަމުގައި
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް،
ނމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އިސް ި
ނނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނި ް
މށާއި ،އެހެނީ ،ޤާ ޫ
ނުބެލެވޭނެކަ ަ
އެފަރާތުގެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހށަހެޅުމަށް
ު

އެއްވެސް

ޞތެއް
ފުރު ަ

ނުދީ

މީރާއިން

ޓކުރިޔަށް
އޮޑި ު

ގެންގޮސް

ރ ފަރާތަށް ލިޔެކިޔުން
ދޔަ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނނަމަވެސް ،އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެން ި
ނިންމާފައިވާނަމަކަމަށާއި ،އެހެ ް
އ
ހުށަހެޅުމަށް އެތަކެއް ފުރުޞަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާނެކަމީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް ދެބަސްވެލައްވާނެކަމެ ް
ނޫންކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
މށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ފުށޫއަރާ ބީދައަކުންނޫންކަ ަ
ހ
މީރާއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުންނުދީ މީރާގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެފަރާތުގެ ކިބައިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ ޭ
ށ
ނ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަ ް
ށ މީރާއި ް
ނ ގޮތަ ް
ށ އުނިކަން އަން ަ
ލބިދީފައިވާ ޔަޤީންކަމަ ް
ނނުން ި
ށ ޤާ ޫ
ލިޔެކިޔުންނުދީ ،އެފަރާތަ ް
ބަޔާންކުރާއިރު ،އެ ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށް ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ނ
ނން ލިބިދޭ ޔަޤީންކަ ް
ދ މުތުލަޤު ގޮތެއްގައި ޤާނޫ ު
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނު ީ
މށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ބނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ބުނުމެއް ނޫންކަ ަ
ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ު
.41

ވ
ބންކަށް ޖަމާކޮށްފައި ާ
ޭ
ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އ
އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގައިވާތީ މީރާގެ ނިންމުން އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ާ
ވ
ގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ާ
ނކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެ ު
ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަޔާ ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ސ
ގޮތަށް މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކް ް
މށްކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
ވ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލު ަ
ވނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތް ާ
ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކޮށްފައި ަ
41.1

އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ނަޒަރުކުރުމުން" ،މީރާއިން
ތށް ފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ އެންގުމުގައި
އޮޑިޓުކުރުމަށް ނިންމައި މިފަދަ އެންގުމެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ ަ
އ
ފރާތްތަކަށް ެ
ފ ޓެކްސޭޝަން ޢައްޔަންކުރާ ަ
ށ އޮ ް
ޙަވާލާދީފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަ ް
އެންގުން

ރައްދުވާ

ނ
ފަރާތު ް

ފުރިހަމަ

އެއްބާރުލުން

ދޭންވާނެއެވެ".

މިފަދައިން

އެ

މާއްދާގައި

ތގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މީރާއިން
ދއްކާ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޓެކްސް ަ
ނންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން ،ޓެކްސް
ފުރުޞަތު ދީފާއިވާއިރު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް ބޭ ު
ނ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތު ް
ނނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ
ބނާކޮށް އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ފައިނަލް ކޮށްފައިވާނީ ޤާ ޫ
ތތަކަށް ި
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ރ
ގމާބެހޭ އިދާ ީ
ށފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ޓެކްސް ނެ ު
ނ ފާހަގަކޮ ް
ތެރެއިން ކަމުގައިވުމުން ،،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މގައި މީރާއިން
ލބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރު ު
ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން މީރާއަށް ި
މށާއި،
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައިވާކަ ަ
41.2

ށ
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓިކަމަ ް
ކރެވޭނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް
ފާހަގަކުރިނަމަވެސް ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ބޭނުން ު
ކރާ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއާ ހިއްސާކުރުމުންނެވެ.
މށް ބަޔާން ު
ފރާތުން ބެލެހެއްޓިކަ ަ
ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ ،އެ ަ
އ ދެ އަހަރު
ނފުކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަ ި
ނަމަވެސް ،މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރަން ގަސްތުކޮށް ،އިސްތިއު ާ
ގ ވިޔަފާރީގެ
ލން އޮޑިޓަށް ނުދީ އެފަރާތު ެ
ފާއިތުވެފައިވީއިރުވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްބާރު ު
ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި،

41.3

ގއި ލިބިފައިވާ
އޮޑިޓުކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް  6%ގައި ޓެކްސް ނެގޭ ޢާމްދަނީގެ ގޮތު ަ
ލއްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ބާރަ
ޖުމުލަ ޢާމްދަނީއަކީ ( 12,962,912.00ބާރަ މިލިއަން ނުވަ ަ
އރު ،މީރާގެ
މށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
ދިވެހި ރުފިޔާ)ކަން އެފަރާތުގެ ވިކުރާއިން އެނގެން އޮންނަކަ ަ
އޮޑިޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ ( 16,712,161.00ސޯޅަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ބާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަސް އެއް ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމާއި ޓެކްސް ނެގޭ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާމްދަނީގެ ތެރެއިން
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ނ ހަތް ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަ ދިވެހި ރުފިޔާ)
( 3,749,249.00ތިން މިލިއަ ް
އަކީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

ބފައިނުވާ
ލި ި

އއް
ޢާމްދަނީ ެ

ކަމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ނ
ފަރާތު ް

ޓގެ މުއްދަތުގެ
އވާ ފަދައިން ،މީރާއިންކުރި އޮޑި ް
ވސް ،މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަ ެ
ތެރޭގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ހިއްސާކުރުމަށް އެތަކެއް ފުރުސަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދެވި އެ
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެ ފަރާތުންކޮށްފައި ނުވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ނ
ގެ ( )5( ،)1އަދި ( )7ވަނަ ނަންބަރުގައި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ނުވަތަ އެފަރާތުން ގަން ަ
ހން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބާޒާރުގެ އަގާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރި
މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި އެއްފަދަ އެ ެ
ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަތެއްގައި ހިމެނޭ އެ ގިންތީގެ އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެ މުއްދަތުގައި
ކ ފަރާތްތަކުން
ޖހިފައިވާ ޓެކުހުގެ އެވްރެޖާއި އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައް ާ
ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަން ެ
ށ
ހމެނޭ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަ ް
ކއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަ ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާއިރު ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަން އެނގެން
ބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި
އޮންނައިރު ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓުގައި ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ

ރއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޞައްޙަ އަދަދެއްކަމަށާއި އަދި،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ހުދޫދުގެ ތެ ެ
41.4

ތން ކުރާ ވިޔަފާރި
ވއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި "އެފަރާ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ ާ
ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަތެއްގައި ހިމެނޭ އެ ގިންތީގެ އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެ މުއްދަތުގައި
ޖހިފައިވާ ޓެކުހުގެ އެވްރެޖް" ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވައިރު ،ޚުޞޫމާތު
ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަން ެ
އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުން
އ
ކރާއިރު ،އެފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނުގަ ި
އވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތް ު
ޓށް ލިބިފަ ި
ދީފައިނުވާތީ ،އޮޑި ަ
ވ އާމްދަނީއަށްވުރެ މަދު އާމްދަނީއެއްކަމަށްވާތީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ތށް ލިބިފައި ާ
ރ ަ
ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކަކީ އެފަ ާ
ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުގައި މީރާއިން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ އެއް ގިންތީގެ 6 ،ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ
އފަރާތްތަކުގެ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ އެވްރެޖަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އަދަދު
މށްފަހު ެ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބެލެ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ނިންމިއިރު
ގ
ސިނގިރޭޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިދާގެ އިންސައްތައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަށް ފެންނަ ފައިދާ ެ
އ
ނތައްތަ ް
އންނަނިވި ކަ ް
ނ ަ
ފއިވާ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެ ް
ދއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާހަގަކޮށް ަ
އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަ ެ
ނ
މީރާއިން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ،އެގޮތު ް
42.1

ވ
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓްގައި ،ޓެކްސް ނެގުމުބާހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ށ
ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއް ގިންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮ ް
އ
އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކާ ި
ވނަ މާއްދާގެ
ގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 30
އވެ .އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ނެ ު
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ ެ
ނދާ އޮޑިޓުތަކުގައި
މން ،މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެ ް
ށ ބެލު ު
ދގެ  93ވަނަ މާއްދާއަ ް
(ރ) އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއި ު
މ
ޑޓަށް ފުރިހަ ަ
ކޔުންތައް މީރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދީ އޮ ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެ ި
ވނަމަވެސް އެފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް
އނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށް ީ
އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އިސްތި ު
ފއިވަނީ ހިޔާލީ
ށ އެ ފުރުޞަތުނުދީ މީރާއިން އޮޑިޓުގެ ނިންމުމުގައި ވާޞިލްވެ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމެއްނެތި ،އެފަރާތަ ް
ނމެއް ނޫންކަމަށާއި،
ބ ު
ފހު ކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ު
އަދަދުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބެލުމަށް ަ

42.2

އެގޮތުން،

މީރާއިން

އނާފުކުރާ
އިސްތި ު

ފަރާތުގެ

އޮޑިޓުގައި

ސިނގިރޭޓަށް

އވާ
އިތުރުކޮށްފަ ި

ފައިދާގެ

އިންސައްތައަކީވެސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5( ،)1އަދި ()7
ވަނަ

ނަންބަރުގެ

ދަށުން

މފަދަ
ި

އޮޑިޓުތަކުގައި

މީރާއަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ

ތކުގެ
ވަޞީލަތް ަ

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައްޙަ ޢަދަދެއްކަމަށާއި އަދި،
ދދުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މީރާއިން
ށހަޅާ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އަ ަ
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހު ަ
ށދިނުމަށް ކަމާ
ދދުތަކުގެ ސައްޙަކަން ސާބިތުކޮ ް
ނ އަ ަ
ކުރާ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެ ޭ
ދނުމަކީ ޓެކްސް
ޓށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށް ި
ޓމާއި ،މީރާއިން އެދުމުން އޮޑި ަ
ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއް ު
ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .43ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ
ރ
ތ ު
ހސްގެ ބޭނުމަށް އި ު
އޮޑިޓުތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ކަމުގައިކަމާއި ،ބަ ު
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ވަޞީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ
ނ
ތ ް
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
އސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފަށްކަމުގައި އި ް
މާއްދާގެ (ރ) އަދި ޤާނޫނު ަ
ބުނެފައިވީނަމަވެސް؛
43.1

ނ މާއްދާތަކާއި
ނމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫ ީ
ނ ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެހެންބުނުން ފިޔަވައި ،މީރާގެ ި
ޚިލާފުވެފައިވާގޮތެއް އެފަރާތަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ،މީރާއިން އޮޑިޓުކުރިޔަށް
ވސް" މިފަދައިން
ބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލިނަމަ ެ
ޞލަތެއް ޭ
ބނުމަށް މީރާއަށް އެނޫން ވަ ީ
ގެންދާއިރު "ބަހުސްގެ ޭ
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއަށް އޮޑިޓު ކުރިޔަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޓެކްސް ެ
ގެންދާއިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަޞީލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
ގން އޮންނަކަމަށާއި،
ވސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަން އެނ ެ
އިތުރުން އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ެ

43.2

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ނިންމުމުގައި މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ އެހެން  6ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ
މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ  6ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ސތިއުނާފުކުރާ
ޔންކޮށްފައިވާއިރު ،މީރާއިން އި ް
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަ ާ
ށފައި ނުވާކަމަ ް
ސަބަބު ބަޔާންކޮ ް
އން މީރާއިން
ޝން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
އބްޖެކް ަ
ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ޮ
ނ ނަންބަރުގެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5( ،)1އަދި ( )7ވަ ަ
އ
ތގެ އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި އެފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއާ އެއްގޮތް ،އެ ް
ދަށުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ސިނާޢަތެއްގައި ހިންގޭ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ  6ފަރާތުގެ
ވިޔަފާރީގެ

އެވްރެޖަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

މީރާއިން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

އޮޑިޓު

ގެ

އަދަދު

ކމުން ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓްގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް
ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ތެރެއިން
މީރާއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާއިރު ،ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
މމެއްކަމުގައި
ވ ނިން ު
ފށް މީރާއިން ނިންމާފައި ާ
ނންބަރާ ޚިލާ ަ
ވނަ ަ
ނ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (ަ )3
ޤާނޫނުގެ  39ވަ ަ
މށާއި،
ނުބެލެވޭނެކަ ަ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

43.3

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް މީރާއިން އިތުރު  6ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

އޮޑިޓު

ނިންމާފައިވުމުން

ފަރާތުގެ

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ޙައްޤަށް

އުނިކަން

ރޢާޔަތްކުރުމުން
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ި
ލިބިފައިވާކަމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ު
އގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ
ކށްފައިވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެ ް
އެ ބާބުގައި ބަޔާން ޮ
ކ އެ ޙައްޤެއް
ކށްދިނުމަ ީ
މންވަރަކަށްކަން ސާބިތު ޮ
ނ އެކަށީގެންވާ ި
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނުވަތަ

ފހައްޓާފައިވާ
ހި ަ

މިނިވަންކަމެއް

ފަރާތެއްގެ

ކރާ
އިސްތިއުނާފު ު

ޒންމާއެއްކަމަށް
ި

ފަރާތުން

އ
ނންވާ ލިޔެކިޔުން ހިއްސާކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެތަކެ ް
ޓށް ބޭ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އޮޑި ަ
ރ
މބެހޭ އިދާ ީ
ނން ހިފާފައި ނުވާތީ މީރާއިން ޓެކްސް ނެގު ާ
ފުރުޞަތު ދީފައިވީއިރުވެސް ،އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭ ު
ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ އެއް ގިންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ 6
ފަރާތެއްގެ

ވިޔަފާރީގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،

މަޢުލޫމާތުތަކަށް
އެ

އަދަދަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ވާސިލުވި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ސަބަބު

ވަރަށް

ފަރާތުގެ

ތަފުޞީލްކޮށް

އޮޑިޓު
އޮޑިޓް

އަދަދު
ރިޕޯޓުގައި

ނ
ނ ް
ވ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭ ު
ނކަމުން ،އެފަރާތަށް ލިބިގެން ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެހެ ް
މބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން
އެފަރާތުން ހިފާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މީރާއަށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ލިބިފައިވާ

ނހިފައި
ބޭނު ް

އިޚްތިޔާރުގެ

މީރާއިން

އެފަރާތުގެ

އޮޑިޓުގެ

ނިންމުމަށް

ވފައިވުމަކީ،
ޞލް ެ
ވާ ި

ވ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާފަދައިން އެފަރާތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ާ
ނކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމެއްކަމުގައި
ވ ް
އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ު
މީރާއިން ނުދެކޭކަމަށާއި،
43.4

މީގެ

އިތުރުން،

މީރާއިން

ކުރިއަށް

ގެންދިޔަ

އޮޑިޓްގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

ލިޔެކިޔުންތަކަށް

ނ އަންދާޒާއެއް
ގން މީރާއި ް
ހސާބުތަކަށް ބަލައި ެ
ރިޢާޔަތްކުރުމަކާ ނުލައި އެހެން  6ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ި
ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާކަމާ އެ  6ޓެކްސްދައްކާ
ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން ،އެ  6ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުހިއްމު އެތައް މައުލޫމާތެއް މީރާއިން
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުން ،މީރާއިން ކުރި ޢަމަލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުންކަމާ އެ
ފިޔަވަޅުގެ

ސަބަބުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުގެ

ޙައްޤަށް

އުނިކަމެއް

އައިސްފައިވާކަމަށް

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

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އިދާރީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު
ދވެހިރާއްޖޭގެ
ދފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސްި ،
އޮޅުންނާރާނެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށް ީ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ
ފިޔަވަޅެއްގެ" ސަބަބުން ގެއްލޭ ޙައްޤެއްގެ ވާހަކަ ކަމުގައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތާ
ޚިލާފަށް ޤާނޫނަކުން މީރާގެ މައްޗަށް އަދާކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ މީރާއިން
ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާ ސަބަބު ސާފެއްނޫނެވެ .އަދި ،އޮޑިޓު
މަރުޙަލާގައި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދޭ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން
އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން އަޅާ އިދާރީ
އ
ފިޔަވަޅަކަށް ނުވާއިރު،މިހާލަތުގަ ި

އވާ އެއްވެސް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ި

ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކޭކަމަށާއި އަދި،
43.5

ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
މީރާއިން އެފަދައިން އޮޑިޓު ނިންމާފައިވުމުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ކރުމުގެ ޙައްޤު
ޢތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފު ު
ލިބިދީފައިވާ އި ު
ނ
ކރާ ފަރާތު ް
ނ ނުކުރެވޭކަމަށް އިސްތިއުނާފު ު
ނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނު ް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެ ް
ނ
ނ އެފަރާތު ް
ކ ް
އ އައިސްފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކުން ަ
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ،ބަޔާންކުރެވުނު ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެ ް
ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށާއި،

އހެނީ،
ެ

މި

އއުތިރާޒު
ި

މައްސަލައަކީ

މަރުޙަލާ

ނިމި

ޓެކްސް

އެޕީލް

ފކުރެވި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު ،އެފަރާތުން ޙަވާލާދީފައިވާ
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާ ު
ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާގޮތް ބުނެދިނުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މީރާއިން
ބުނެފައިވެއެވެ.
 .44އަށްވަނަ

ނުކުތާއަކީ:

އިއުތިރާޒުކުރި

މައްސަލަ

ނިންމުމުގައި

މީރާއިން

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ޓެކްސް

ރޫލިންގއަކީ

އދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ،
ނނާއި ަ
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ވ
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައި ާ
ވސް،
ރ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ެ
ނިންމުމެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
44.1

ގ  84ވަނަ
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީ ޓެ ް
ނ
ދގެ ތެރެއި ް
ނވާ ބާރުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ހުދޫ ު
މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ލިބިގެ ް

ސަފުހާ  46ގެ 34
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ނ
އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ އެއްކަމަށާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ރ
އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި "އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން" ތައް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފަރާތުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި

ޓެކްސް

ދައްކާ

ފަރާތުން

ނވާ
ބޭނު ް

"އެންމެހާ

ށއި،
ގން ނުވާކަމަ ާ
ލިޔެކިޔުމެއް" ހުށަހެޅުމުގެ ފުރަސަތު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
44.2

މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް
ވރު އަންގާ
މން ަ
ވ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ި
ރޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުން ރައްދު ާ
ތން އެ އިއުތި ާ
ބާރުދިނުމުގެ ގޮ ު
މގައިވާއިރު،
އ ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެކަމަށް ކަ ު
އެންގުން" ނެރުމާހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިއުމާ ި
ވ
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައި ާ
ލިޔެކިއުންތަކަކީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވި ހުށަހަޅާފަނުވާ ލިޔެކިއުންކަމަށާއި އަދި،

44.3

އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އިޢުތިރާޒުމަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅިގެން ދިޔުމަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އޮތް "ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަން އިސްލާޙުކޮށް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި
މކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށް،
ވއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ހެދު ަ
ޤާނޫނެއްގެ މަތިން ނުވަތަ ގަ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު،
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މީރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ  TR-2015/A2ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައިވާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް
އ
މށާއި ،އެހެނީެ ،
ނ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނެކަ ަ
ލފައިވާ ރޫލިންގ އެއްކަމަށް މީރާއި ް
ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާ ާ
ހ
ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ލބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގއެއްކަމުން،
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ި
ޓ
މއްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ،މީޑިއާނެ ް
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި ަ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ -މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގެ  74ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި
ގ
އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމު ެ
ޖާގައެއްނެތްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު
މި މައްސަލައިގައި ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި،
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ރައްދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް)
ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް
.1

ގ
ބލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތު ެ
ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،މި މައްސަލައިގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ަ
ގ
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ެ

16

ގ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް މީރާއިން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އިސް ި

ރއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޓެކްސް
ފއިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ި
ލބި ަ
ހިސާބުތަކާއި އަދި އޮޑިޓަށް ި
މރާގެ ނަންބަރު IBD-
ކމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްީ ،
އ ހިމަނައިފައިވާ އަދަދު މަދު ަ
ބަޔާނުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ބރު 1004313/NOTA-GST/STAS/2020/02
 CN/GST/2018/340އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި މީރާގެ ނަން ަ
ހ
ގތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ކރާ ފަރާތަށް ޓެކުހުގެ ޮ
ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފު ު
ށ
ހންގި އޮޑިޓް ކުރިއަ ް
މިންވަރު އަންގައިފައިވެއެވެ .މީރާގެ އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ ،މީރާއިން ި
ގެންގޮސް،

އަދި

ރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަށް

ނިންމައިފައިވަނީ
ބުނެ

17

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ސެޕްޓެންބަރު

2020

ފަރާތުގެ
ގައި

ވިޔަފާރީގެ
އެފަރާތުން

ލިޔެކިޔުންތަކަށް
މީރާއަށް

ފުރިހަމައަށް

އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ
ހޅި އިއުތިރާޒުގައިވާ ކަންކަމަށް ރައްދުދިނުމުގައި ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަ ެ
ލިޔުކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅާ ،އަދި އީ.މެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން އެ
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ކަމާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ

17

 31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެންގުމެއް

ގ ކުރިން މީރާއިން
ރއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރުމު ެ
ފޮނުވައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީ ާ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް
16

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)

17

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)

ސަފުހާ  46ގެ 36
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ނ
ބނެ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމު ް
ޖހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ު
ގންނަން ެ
ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ،މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ެ
އ
ފކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވި ު
ދަމަހައްޓާ  11ޖަނަވަރީ  2021ގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާ ު
ރިޕޯޓްއިން

18

ހޅި އިއުތިރާޒާއެއްކޮށް
މީރާގެ ނިންމުން އަންގައިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަ ެ

ގ
ރގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ ެ
ނންމައިފައިވަނީ މީ ާ
ނގަންނަން ި
ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ު

19

އ
ޤނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާ އާ ި
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ދ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނިންމައިފައިވަނީ ޓެ ް
ދަށުންނެވެ .އަ ި
އ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން ،މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވި ު
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާގުޅޭ
.2

ދެވަނަ ކަމަކީ ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔައިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ
ރ
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ނ އޮޑިޓް ނިންމައިފައިވަނީ ޓެ ް
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،މީރާއި ް
ނ
ވ ަ
އ ޤާނޫނުގެ ަ 39
ގތުން ެ
ބނެފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމަށް ބާރު ދިނުމުގެ ޮ
ލފަށްކަމަށް ު
ވނަ މާއްދާއާ ޚި ާ
ޤާނޫނުގެ ަ 39
މާއްދާ އަދި  30ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ ،މީރާއިން "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް"..
ގ
ތ ެ
ނކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މީރާއަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދެއް އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
އޮޑިޓްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާ ް
ކ
ތ ީ
އާމްދަނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮ ަ
އ
ދިވަހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނި ު
ވ
ކން ކަނޑައަޅައިފައި ާ
ކށްފައިވާ ވާހަކަތަ ު
ފށިގެން ބަޔާން ޮ
މލައިން ެ
ވނަ ފިޤްރާގެ  4ވަނަ ޖު ް
އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގެ ަ 73
އުސޫލާ

ޚިލާފަށް

ނިންމި

ނންމުމެއްކަމަށްވެސް
ި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ބނެފައިވެއެވެ.
ު

ހުށަހެޅިފައި

ކރާ ފަރާތުގެ
ދދީ ބުނެފައިވަނީ ،އިސްތިއުނާފު ު
މައްސަލައިގައި ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ރައް ު

ވ
މި ާ
ޓ
އޮޑި ް

ހިނގަމުންދިޔައިރު އެފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ގިނަގުނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދީފައިވާކަމާއި ،އެކި ފަހަރު މަތިން
(ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން) ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފައިވާކަމަށެވެ .މީގެ
ހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 31
ނބަރު  2019ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ފކުރާ ފަރާތަށް  24ނޮވެ ް
އިތުރުން މީރާއިން އިސްތިއުނާ ު

18

ތށް  11ޖަނަވަރީ  2021ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  220-OA/2020/052އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ
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 8އެޕްރީލް  2015ގައި މީރާއިން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  TR-2015/A2ރޫލިންގ

ސަފުހާ  46ގެ 37
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)

20

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގެ ދަށުން "ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އެންގުން" އެއް ފޮނުވައިފައިވެއެވެ .އަދި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްއަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ
ފހު  10އޮގަސްޓު 2020
ފުރުސަތު ދީފައިއޮތް ނަމަވެސް ،އެ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ ،އެއަށް ަ
ގ
ވއިފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ަ
މއިފައިވަނީ މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް
ގންނަން ނިން ަ
އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނު ަ
ރޫލިންގގެ ދަށުންކަން އެނގެއެވެ.
.3

ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  271ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ފާސްކުރާ ޤަނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން

އދި ޤާނޫނީ ބާރާއެކު
ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިފައިވާަ ،

ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ .އަދި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ".
މިފަދައިންނެވެ.
.4

ނ
ށ ް
ކސް ޤާނޫނެއްގެ ދަ ު
ނނުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ސ
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކް ް
ކސޭޝަން ނެރޭ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީ އެ ރޫލިންގއެއް
ޕްރިނސިޕަލްތައް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެ ް
ރައްދުވާ ޓެކްސް ޤަނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ބަޔެކެވެ".

.5

21

މިފަދައިންނެވެ.

ހ
މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް
ވރު އަންގާ އެންގުން"
ތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުވާ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިން ަ
ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން ،އެ އިއު ި
ޅއިފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ނެރުމާ ހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަ ަ

20

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާއިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެންގުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް ،އެންގުމަކުން ،އެއެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )  30ދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން (މުއްދަތެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އަތުގައި ނުވަތަ
މށްޓަކައި މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
ލކުރު ަ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞި ު
ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ތިރީގައި ަ

21

މިއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  84ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮތްގޮތް.

ސަފުހާ  46ގެ 38
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

.6

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-45
(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް  4ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

22

ނ
ކ ް
މެދުވެރިކޮށް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ަ

އެނގެއެވެ .ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ
ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ  17ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައިކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،އެ ތާރީޚުގައި މީރާގެ
ށ
ނދާ ރޫލިންގއެއްކަމަ ް
ޓކްސް ރޫލިންގއަކީ ޤާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެން ޢަމަލުކުރެވުމު ް
ނަންބަރު ެ TR-2015/A2
ބަލަންޖެހެއެވެ.
.7

ތިންވަނަ ކަމަކީ ،މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ .މޯލްޑިވްސް
ޓ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރި ީ

23

ވ
ކށްފައި ާ
މައްސަލައިގައި މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ ތަޠުބީޤު ޮ

އ
ނ އުފަންވި އޮޑިޓުގަ ި
މއިފައިވެއެވެ .އެ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނިންމު ް
ތން ނިންމުމެއް ނިން ަ
ގޮތާބެހޭގޮ ު
"އަންއައިޑެންޓިފައިޑް

އެކްސްޕެންސަސް"

ތަކުގެ

ތަފުސީލީ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުސަތެއް،

އުރީދޫ

އއޮތް މުހުލަތުގައި އެ
މޯލްޑިވްސްއަށް ދީފައިވާކަން ،އެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކުން އެނގެއެވެ .އެ ފުރުސަތު ލިބިފަ ި
ވ
ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ ،އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅައިފައި ާ
އ
ނބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާ ާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން ރިއާޔަތް ނުކުރުމަކީ މީރާގެ ނަ ް
އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނިންމައިފައިވެއެވެ .މީރާގެ އޮޑިޓެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
ނންވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް
 39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުން ނެރުމުގެ ކުރިން ،އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ބޭ ު
ކ
ށޓަކައި ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ީ
ލން ދިނުމަ ް
ށ އެއްބާރު ު
މީރާއިން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ހިނގަމުންދާ އޮޑިޓަ ް
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ ،މީރާގެ A2
ވ.24
ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ ެ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އުރީދޫ ވ .މީރާ ( )2021މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅި އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،މި މައްސަލައިގައި
އސަލައިގެ ހަސްމުންގެ
ހރެންދެކެމެވެ .އެހެނީ ،އެ މަ ް
ބޤުކުރެވިދާނެކަމަށް އަ ު
މން ތަޠު ީ
ވާޤިއާތަކުގެ މައްޗަށް އެ ނިން ު
ނނީ މާއްދާ އެއްގޮތްވާތީ އަދި އެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކާއި މި މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް
މެދުގައި އޮތް ޖަދަލު ބިނާވާ ޤާ ޫ
22

ފއިވަނީ  15މާރިޗު
ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް  4ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައި ަ
 2021ގައެވެ.

23

 30އޮގަސްޓު  2020ގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/008މައްސަލަ .މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'އުރީދޫ ވ .މީރާ

( ')2021ގޮތުގައި
24

 23ޖަނަވަރީ  2022ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ) ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލަތަކުގެ
(ނަންބަރު  TAT-CA-B/2019/014އަދި  TAT-CA-B/2020/022މައްސަލަ) ރައުޔުގެ  15ވަނަ ފިޤްރާ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ދމަށްޓަކައި މީރާއިން
ދ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯ ު
އެއްގޮތްވާތީއެވެ .ހިނގަމުން ާ
ލިޔުމުން  2ފަހަރެއްގެ މަތިން އަންގައިފައިވާކަމަށް ،މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ
ގ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅަން
ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ .އަދި މީރާއިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯނު ެ
ތކޮށްދެވޭފަދަ ހެއްކެއް
ބ ު
ނމަވެސް ،އެ ބުނާބުނުން ސާ ި
ތ ގުޅައިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީ ަ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަ ަ
ހުށަހަޅައިފައެއްނުވެއެވެ.
.8

25

ނޮވެންބަރު

2019

ގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

މީރާގެ

ބރު
ނަން ަ

1004313/DRN-

އ
ނގުން" އެއް ފޮނުވައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އަދި ެ
އ ް
" GGST/SMI/2019/02ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ެ
ހ މައުލޫމާތުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވެއެވެ.
އެންގުމުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ނ
ށ ް
ދގެ (ށ) ގެ ދަ ު
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއް ާ
ފޮނުވައިފައިވާ އެންގުމެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،އެ އެންގުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން އެ
އެންގުން ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޓްރައިބިއިނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ
އެންގުމެއްކަން އެނގެއެވެ .އެހެނަސް އެ އެންގުން މި ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު،
ޓ
ނންމި ތާރީޚުކަމަށްވާ  10އޮގަސް ު
ނއަޅައިދިއުމަށްފަހު ،އަދި މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ި
އެ އެންގުމުގައިވާ މުއްދަތު ފަހަ ަ
އ ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން
ށ ހުށަހެޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަ ް
 2020ގެ ނިޔަލަށް ،އިސް ި
އ
ނ އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގަ ި
ތން ވީހިނދު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ވ ކަންކަން އެގޮތުގެމަ ި
އެނގެއެވެ .އިސްވެބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހުށަހަޅައިފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކަކީ

މީރާގެ

އިސްވެހަވާލާދީފައިވާ

އެންގުމުގެ

ނ
ދަށު ް

ޅމަށް
ހުށަހަ ު

ވ
އ ާ
އަންގައިފަ ި

ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،އެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކުރަން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ މީރާގެ
ކސް ރޫލިންގއާ އެއްގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދާބެހޭގޮތުން
.9

ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ 1 ،ޖުލައި  2016އިން  30ޖޫން  2018ގެ ނިޔަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުދަލާއި
ގ
ޖހޭ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަން ެ
ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އަންގައިފައިވީނަމަވެސް ،އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވުމުން،
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
ވ
ޑޓުން ކަނޑައަޅައިފައި ާ
ނފައިވަނީ ،މީރާއިން ހިންގި އޮ ި
ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދ
ނގެ  39ވަނަ މާއް ާ
އަދަދަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އަދި އެ ޤާނޫ ު
ރ
ކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ނންމުމެއްކަމަށެވެ .އެގޮތުން ،ޓެ ް
އާއި  39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  3އާ ޚިލާފަށް ނިންމި ި
ނ
ތން ހިސާބުކޮށްފައިވަ ީ
ކންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު އެފަރާ ު
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "...އެފަރާތަކުން ދައް ަ
ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ
ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބަލާކަން "...ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި
ލންޖެހޭކަން އެނގޭކަމާއި ،އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ
ހިސާބުތަކަށް ބަ ަ
ވސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
އތްނަމަ ެ
އގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހުެ "..،
ނ
ފއިވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަ ީ
ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،އޮޑިޓްކޮށް ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކުން އެނގެންއޮންނަހިނދު ،އެއަށް ރިއާޔަތްކުރެމެއްނެތި
މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި
މ
ތން ބުނެފައިވެއެވެި .
މއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ނ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ކަ ެ
ނނުގެ  39ވަ ަ
(ރ) އަދި އެ ޤާ ޫ
މ
ނގި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަ ަ
ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ،އޮޑިޓް ހި ް
އ
އނުވާކަމާއި ،އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ެ
އެއްބާރުލުން ލިބިފަ ި
ގ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
މ ެ
މށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ސބުތައް ހޯދު ަ
އ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހި ާ
ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާކަމާއިެ ،
ގ
ނ ެ
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ކ އެންގުމެއްވެސް ފޮނުވައިފައިވާކަމަށެވެ .އެހެނަސް ޓެކްސް ނެގު ާ
 31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ ި
އދި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ވތީަ ،
 39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސުންގަޑިއެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ތކެއް ދީފައިވާތީ10 ،
ށ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ފުރުސަތު ަ
ށހެޅުމަ ް
ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހު ަ
އ
ނވަރު އަންގާ އެންގުމާ ި
ތގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ މި ް
އޮގަސްޓު  2020ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮ ު
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފޮނުވައިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
ގ
 .10އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  4ގެ (އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް) ެ
ސ
ފއިވާ އަދަދަކީ ޓެކް ް
 4.1ގައިވާ ގޮތުން ،އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނައި ަ
ތގެ މައްޗަށް ބަލައި
ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އަދި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާ ު
ނ
ދ ް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްކަމުން ،އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މަ ު
ވއެވެ .އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  6ގެ ޖަދުވަލު 1
ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ެ
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ގައި

މީރާއިން

ހިސާބުކޮށްފައިވާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

6%

(ހައެއް

އިންސައްތަ)

ގައި

ޓެކްސް

އާމްދަނީގެ

ނެގޭ

ލ
ތަފުސީ ު

ދ ވިއްކައިގެން ލިބުނު
ހިމަނައިފައިވާކަމާއި ،އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  1.1ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެހެނިހެން މު ާ
ޓ
ރ ު
ވލު  1.2ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިނގި ޭ
ފއިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ،ޖަދު ަ
އާމްދަނީ މީރާއިން ހިސާބުކޮށް ަ
ތފުސީލު ހިމަނައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އޮޑިޓްކުރެވުނު
މރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަ
ދނީ ީ
ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމް ަ
ށ
މުއްދަތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމަށް އަދި ،އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަ ް
ހ
އނުވާތީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ތބާނުވެ މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން ދީފަ ި
މީރާއިން އަންގައިފައިވީނަމަވެސް ،އެ އެންގުމަށް ަ
ނ
ރ ގަވާއިދުގެ  23ވަ ަ
ޅއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
އދާގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައަ ާ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާ ް
މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

(،)1

()5

އަދި

()7

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

މައުލޫމާތަށް

ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަން

ށ
ޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ ް
ގ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
ސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ެ
އެނގެންއޮންނަހިނދު ،ޓެކް ް
ރިއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ އަދަދަކީ ޞައްޙަ އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .11ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އާމްދަނީ
ގ
ހިސާބުކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ތައުނު ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ެ
އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމާއެކު އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހަޅައިފައި އޮތްކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ،މީރާގެ ނަންބަރު  TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގއަށް ހަވާލާދީ އެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކުރުމަށް
މީރާއިން ނިންމައިފައިވާކަމަށް އެނގެއެވެ .އަދި މި ރައުޔުގެ  2ވަނަ ފިޤްރާއިން  8ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ ގޮތުން މީރާގެ އެ
ކސް ރޫލިންގގެ  3ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް
ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ޓެ ް
ނިންމައިފައިވާނެއެވެ.
 .12ފަސްވަނަ ކަމަކީ 20 ،މާރިޗު  2022ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން
އާމްދަނީ ކަނޑައަޅުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ އެކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން
އ
ޢބްދުﷲ ޝަރީފު ޤަޟިއްޔާގަ ި
ހުކުމްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވަ .

25

ކ
އެހެން ޓެކްސް ދައް ާ

ރ
ޖހޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ނ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ެ
ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓު ް
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

25

 14ޑިސެންބަރު  2021ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  2018/HC-A/423ޤަޟިއްޔާ .މީގެ ފަހުން "މީރާ ވ .ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް"
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޟއްޔާގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ،ފަނޑިޔާރު
 .13އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޤަ ި
މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ރައުޔުގެ  15ވަނަ ފިޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "ކުރިންވެސް ބުނި ފަދައިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
ކންތައްތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ަ
ށވެ .އެ ކަންތައްތަކަކީ،
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަ ެ
އެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސީދާ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަންވެސް އެ މާއްދާއަށް
ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ "...އަދި އެ ރައުޔުގެ  16ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ މާއްދާއެއްކަމުން މި މާއްދާގައި
ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އައު ކަންތައްތަކެއް މީރާއަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ...
މި މައުލޫމާތު ލިބުމުން މި މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެކަން
ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ،އެ ލިޔުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން
ށ
ޤބޫލުކުރެވެއެވެ "...އަދި އެ ރައުޔުގެ  17ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާއަ ް
ހޯދައިގެންކަމަށް އަހުރެންނަށް ަ
ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން އެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅައިފިކަމުގައިވަނީނަމަ،
ނ
ޔންތަކުގެ ޞައްޙަކަ ް
ލބޭ ލި ު
ދލުގައި މިފަދައިން ި
އެ ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ .އޭގެ ބަ ަ
ނ
ވނެއެވެ "...މިފަދައި ް
ނ ހޯދަން ާ
ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ލިޔުންތައް ރަސްމީކޮށް މީރާއިން އެ ފަރާތްތަކު ް
ވ
އވާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައި ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ހަވާލާދީފަ ި
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ
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ދ
ހފަ ަ
ބދަލުގެންނަންޖެ ޭ
ނިންމުމަށް ަ

ނތްކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ެ
ށ
އރު ،މީރާއިން އަންގައިފައިވާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަ ް
 .14ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ ި
މބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 39
އފައިނުވާތީ ،ޓެކްސް ނެގު ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަ ި
ދ
ކށް މީރާއިން އަދަ ު
ނގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތް ޮ
ެ
ވަނަ މާއްދާ އާއި ޓެކްސް
ގ
ތ ެ
ނ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ކށްފައިވާ ފަދައި ް
ފޤްރާގައި ފާހަގަ ޮ
ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .މި ރައުޔުގެ  10ވަނަ ި
މއްޗަށްކަން އެނގެއެވެ.
ފއިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ ަ
އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މީރާއަށް ލިބި ަ
ރ
ފރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  6ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކު ާ
އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ

26

 23އޮކްޓޫބަރު  2018ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ  TAT-CA-G/2018/001މައްސަލަ

ސަފުހާ  46ގެ 43
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ނގެ ތަފުސީލު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ޖަދުވަލު  1.1އަދި  1.2ގައި
ފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަ ީ
އ
ހން މުދާ ގަތުމަށާ ި
ވލު  1.1އަދި  1.2އަށް ބެލުމުން ،ސިނގިރޭޓު ފިޔަވާ އެހެނި ެ
ހިމަނައިފައިވާކަމަށްވެއެވެ .ޖަދު ަ
ސިނގިރޭޓު

28

27

ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތަ ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އެހެނިހެން

ދ
ޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އަ ި
ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްކޮށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް ބަ ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5( ،)1އަދި ( )7ގެ ދަށުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއާ އެއްގޮތް ،އެއް ސިނާއަތެއްގައި ހިންގޭ6 ،
ށ
(ހައެއް) ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އެވަރެޖު ފައިދާގެ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
މށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކޮށްފައިވާކަ ަ
ދ
 .15އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ،ހިނގަމުން ާ
ނ
މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤް ކުރާއިރު ،މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކުގެ އިތުރު ް
މ
އއާއެކު ،ބެލެމުންދާ ި
އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތް ސާފުކޮށް ބުނެދެވިފައެއްނުވެއެވެ .ހަމަ ެ
މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި ( 6ހައެއް) ފަރާތެއްގެ
ވިޔަފާރީގެ

އެވްރެޖަށް

ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް

ވސް،
ވނަމަ ެ
ބުނެފައި ީ

އެ

ފަރާތްތަކުގެ

މައުލޫމާތުގެ

ސައްޙަކަން

އ
ގ ދަށުން އެންގުމެ ް
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ށ
ފޮނުވާފައިނުވާކަމަ ް
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މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އގައި މީރާގެ އޮޑިޓަށް
ސތިއުނާފުކޮށްފައި މިވާ މައްސަލަ ި
 .16އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު ،އި ް
ދ
އ ދައްކަންޖެހޭ އަދަ ު
ގތުގަ ި
ކރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ޮ
ތށް ރިއާޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފު ު
ނހެން މައުލޫމާ ަ
ލިބިފައިވާ އެހެ ި
ތ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން
ނ އޮންނާތީ ،އެފަދަ މައުލޫމާ ު
ގ ް
ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނ ެ
ށ
ތތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަ ް
ނހެން ފަރާ ް
ގ ދަށުން އެހެ ި
ނގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
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ތށް  10އޮގަސްޓު  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ސެކްޝަން  6ގެ ޖަދުވަލު  1.1ގައިވާ ތާވަލުގެ ތިރީގައި
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ަ
ނޯޓުކޮށްފައިވަނީ " ސިނގިރޭޓު ފިޔަވާ އެހެނިހެން މުދާ ގަތުމަށް ދިޔަ ހަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި 29%
ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އޮޑިޓްކުރެވޭ ވިޔަފާރި ހަރަކާތާއި އެއްހިސާބެއްގައި ހިންގަމުންދާ އެއްގޮތް އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުން ،ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި
ކށެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ކރާ އެވްރެޖް ފައިދާގެ ނިސްބަތަށް ރިއާޔަތް ޮ
އިތުރު ު
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ތށް  10އޮގަސްޓު  2020ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ސެކްޝަން  6ގެ ޖަދުވަލު  1.2ގައިވާ ތާވަލުގެ ތިރީގައި
ފރާ ަ
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ނޯޓުކޮށްފައިވަނީ " ސިނގިރޭޓު ގަތުމަށް ދިޔަ ހަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި  10%ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ސިނގިރާޓުވިއްކާ
ޔތްކޮށެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އ ަ
ގ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އިންސައްތައަށް ރި ާ
ތކުން އެވްރެޖްކޮށް ފައިދާ ެ
އެހެނިހެން ފަރާތް ަ
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 20މާރިޗު  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ބެންޗުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މީރާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ނޯޓިސް އެއް
ފޮނުވާފައި ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2021/002 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
މތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މީރާގެ ޒިންމާއެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ް
އެންގުމެއް ފޮނުވައި އެމައުލޫ ާ
ނނަހިނދު ،ޚުޞޫމާތު
ރފް ވ .މީރާ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން އެނގެންއޮ ް
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ޝަ ީ
ރ
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ
ހދުމަށް ެ
ތތަކުން ޯ
ހނިހެން ފަރާ ް
ތތައް އެ ެ
އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އެ މަޢުލޫމާ ު
ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެންގުމެއް ފޮނުވައިފައި ނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވާތީ،
ށން މީރާއިން އަދަދެއް
ނކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
އެފަދަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބި ާ
ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .17ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ ި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު
އބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.
 .18ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ ި
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