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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ 
 

 

 TAT-CA-G/2021/002 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1004313GST501 ޓިން:|   މަދު  ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

 ތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

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

 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު  ،ނާއިބު ރައީސް މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:
 މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 ސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމްއަލްއު ،މެންބަރު 

 
 (A073241ނަންބަރު:  ދރއކ) ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙުމަދު  އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

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

  
 ޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އިންލަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 1442ޝައުބާން  24 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
   2021އެޕްރީލް  06 
  

 1442ރަމަޟާން  07 :1އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 
   2021އެޕްރީލް  19 
  
  

 

 އާގުޅޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 

ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މައްސަަލ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރު 44މި މައްސަލައަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ނުވުމާއި، މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބެލުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައި

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުންފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލިައ  އަދި ޓެކްސް ދާއިރާގެ

 .ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދަތިވެފައިވެއެވެ
 

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

 AUD-GGST/SMI/2018/04/1004313 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1004313/AUD-GGST/SMI/2018/05 

 2018އޮގަސްޓު  14 :)މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން( ފޮނުވި ތާރީޚް
 2018ސެޕްޓެންބަރު  02

 އަށް  2018ޖޫން  30އިން  2016ޖުލައި  1 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:
 ޖީ.އެސް.ޓީ  ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

 NOTA0GST/STAS/2020/02/1004313  އަންގާ އެންގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު

 IBD-CN/GST/2018/340 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު:

އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި ) 181,712.00 ކަނޑައެޅި އަދަދު:އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް މީރާއިން 
 (ރުފިޔާ

 2020އޮގަސްޓު  10 ޓް ނިންމި ތާރީޚް:އޮޑި
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(:ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް 

  
 2020ސެޕްޓެންބަރު  17 އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 - :އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް 

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

 2021ޖަނަވަރީ  11 އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ންގި ތާރީޚްޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެ

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ 
 OA/2020/052-220 ނިންމުން ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

  
 2021އެޕްރީލް  06 ކުރި ތާރީޚް:އިސްތިއުނާފު

އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި ) 181,712.00 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:
 (ރުފިޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
ރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ދައްކައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު )ޖޫ

 ގޮތަށް(:

 
 )ސާޅީސް ފަސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ(  45,428.00

މީރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު 44

 OA/2020/052-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2021ޖަނަވަރީ  11 މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ  ،)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( އަޙްމަދު ޢަްބދުލްާޤދިރު އިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ(

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ( ހިސާބުކޮށް ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވޭތޯ 

އިްނ  2016ޖުލައި  01، ގެ ދަށުނ2ް)ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު( މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުބެލުމަށްޓަކަިއ، 

" އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" IBD-CN/GST/2018/340މީރާގެ ނަްނބަރު ނިޔަލަށް، ޮއޑިޓްކޮށް،  2018ޖޫން  30

"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ  NOTA-GST/STAS/2020/02/1004313މީރާގެ ނަންބަރު 

 .ފައިވެއެވެއިގައި ފޮނުވަ 2020 އޮގަސްޓް 10ފަރާތަށް 

އަދި ނިންމައިފަިއވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  މީރާއިން ހިންގި އޮޑިޓް ކުރިައށް ގެންގޮސް

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2020ސެޕްޓެންބަރު  17ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަްށ ބުނެ މީރާގެ ނިންމުމަށް 

މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާިއ ގުޅިގެން  ނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާސްތިއުކުރުމުން އިއިއުތިރާޒު

 OA/2020/052-220ނިންމައި، މީރާގެ ނަންބަރު  މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްަކމަށް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ގައި  2021ޖަނަވަރީ  11ރިކޮށް "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" މެދުވެ

އެޕްރީލް  06 ރާ ފަރާތްއިސްތިއުާނފުކުނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  OA/2020/052-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 މައްސަލައެވެ. TAT-CA-G/2021/002މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  ގައި 2021

 

 

 

 

 
                                                           

 ނު()މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫ 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  2
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ 5 ސަފުހާ    
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 ތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް އިސް 

ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް " IBD-CN/GST/2018/340ނަންބަރު ގައި މީރާގެ  2020 އޮގަސްޓް 10 ފުރަތަމަކަމަކީ، .1

"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"  NOTA-GST/STAS/2020/02/1004313" އަދި މީރާގެ ނަންބަރު ރިޕޯޓް

 .ފައިވެއެވެއިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވަ 

މީރާއިން ހިންގި އޮޑިޓް އަށް  2018ޖޫން  30އިން  2016ޖުލައި  1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  ދެވަނަކަމަކީ، .2

ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަދި ިނންމައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަްށ 

 MIRA 903މީރާގެ ނަންބަރު ތިރާޒުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއު މީރާގެ ނިންމުމަށްރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަށް ބުނެ 

ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އި  ގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 2020ސެޕްޓެންބަރު  17ޖެކްޝަން" ބް"ނޯޓިސް އޮފް އޮ

ގެ ނިންމުމަށް މީރާގެ އޮޑިޓްމީރާގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމާއި ގުޅިގެން  ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒާ

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  OA/2020/052-220ނިންމައި، މީރާގެ ަނންބަުރ  ބަދަލުގެންަނންޖެހޭ ަތނެއް ނެތްަކމަށް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ގައި  2021ޖަނަވަރީ  11މެދުވެރިކޮށް 

އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ "  OA/2020/052-220 މީރާގެ ނަންބަރުފަރާތުން، ގެ ޢަބްދުލް ޤާދިރު އަޙުމަދު ތިންވަނަކަމަކީ: .3

ވަނަ  44ގެ  3)އިދާރީ ާޤނޫނު( އިސްތިއުނާުފކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުރިޕޯޓް" ނިންމުން، 

ސް އެޕީލް ގައި ޓެކް 2021އެޕްރީލް  06 ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މާއްދާގެ ދަށުން

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ 

( 2021ރީ ނަވަޖެ 11) OA/2020/052-220މީރާގެ ަނންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދެނީ،  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

)ނ( އަދި ަވނަ މާއްދާގެ  3އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިްނމުމަކީ،

އަސާސީ ވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 42ވަނަ މާއްދާ އާއި  39)ރ( އާއި، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަިދ  97ވަނަ މާއްދާ އާއި  63ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(،  43ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(،  16ގެ 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  -މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

                                                           
 މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު()ޓެކްސް ނެގު 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  3
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ޚިލާފަށް ނިންމާފަިއވާ ނިންމުމަކަށްވާީތ، އެ ނިންމުަމކީ ބާތިލް ިނންމުމެްއ  ގައި ބަޔާންކޮްށފައި އުސޫލ4ާއޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  އި ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގަކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ދެއްވާ، 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާ، މީރާއިން ދައްކަން ައންގައިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 

 އަނބުރާ ނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށްޤާނޫ، ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ދައްކައިަފއިވާ ފައިސާ

ޚުޞޫމާތު އުފެދިަފއިވާ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިާވ ، މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވާދެއްކުމަށް މީރާގެ 

ވަަނ  43ވަނަ މާއްދާއާއި،  42ނޫނުގެ ޤާއަީކ، އިދާރީ  ޓެކްސް ރޫލިންގ (TR-2015/A2)މީރާގެ ނަންބަރު 

)ށ( އާއި ހިލާފަށް މީާރއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލެއްކަމުގައިވާތީ، އޮޑިޓް ވަނަ މާއްދާގެ  84މާއްދާއާއި އަދި  

ށަހެޭޅ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހު 42ނޫނުގެ ޤާމަރުހަލާގައި މީރާ އާއި ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާ ލިޔެކިއުން، އިާދރީ 

ގޮތުން ހުށަެހޅޭ ލިޔެކިއުންތަކަށް، އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އެންގުމާއިއެކު ހުށަހެޅޭކަމަށް ކަނޑައަޅުއްަވއި ދެއްވައި، އެ

 މަށެވެ. އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިއާޔަތް ކުރުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވު
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 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫުނގެ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ؛މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ .5

ދުވަހުގެ  ފަސްދޮޅަސް() 60ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި ނިންމާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމުން ިނންމާތާ 

އިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ އްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފަޙަތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

 އުސޫލުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު ގުނާނެ ކާއި ޓްރައިބިުއނަލްތަކަށް ހުދަށުން ކޯޓުތަ

ކަމާއި، އެއީ ގައި ޤަޟިއްޔާ 5ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް  2021ޖުލައި  1 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި 

-220 ބަރުނަން މީރާގެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން  ،މައްސަލައަށް ބަލާއިރު

OA/2020/052  ުގައި  2021ޖަނަވަރީ  11މެދުވެރިކޮށް އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓ

 ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާއިރު

 06އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ  6ގެ އެ ނިންމުންނަލްގައި މީރާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއު

"އިސްތިއުނާފުކުރުމަްށ  ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާގައި  2021އެޕްރީލް 

ޟިއްޔާގައި އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަ ،އިން އެނގޭކަމަށާއި 7ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން ބޭރުން އިސްތިއުނާފު ފޯމު ޓެކްްސ  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ލަށް ހުށަހަާޅފައިވާތީ، އެ އިސްތިއުނާފު ފޯުމ ބާޠިލްކަމަށް ަކނޑައަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ

 ނުކުތާއެވެ.

 

 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCނަންބަރު  ން ނިންމާފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ގައި  2021ޖުލައި  501
  ކޮްށަފއިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 6
       (2021އެޕްރީލް  19ސިޓީ ) 223/220/2021/029ނަންބަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  7
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ 8 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢިލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު 

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

 ދައްކާފައިވާ ތުންފަރާ  ގެ ( ފަރާތް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ) މަދުޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙް  ،ކަށާއިވާހަކަތަ  ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ 

 ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ނޫނީ ޤާ އަދި  ޝަރުޢީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ،ވާހަކަތަކަށާއި

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުާނފުކޮށްފައިވާ ނަްނބަުރ  މަދުޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙް ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

TAT-CA-G/2021/002 ީނުކުތާއެއް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއ 

 ؛ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

 44 8ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިަގނެ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް )ހ(

 ( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛ )ތިީރސް 30ގައި ބުނާ ވަނަ މާއްދާ

ވަނަ ނުކުތާގައިވެްސ،  8ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ  9)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް  55ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުއްދަުތ  77 10ވާއިދުގެ އިދާރީ ގަނެގުމާބެހޭ

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

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

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

ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ނުކުތާތަކުގެ އިތުުރ 

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ކަތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަ

ޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮ ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދުގެ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

"އޮބްޖެޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިން  OA/2020/052-220އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާގެ ނަންބަރު 

                                                           
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  8
 ޤަޟިއްޔާ A/29-2021/HCނަންބަރު  މާފައިވާން ނިންދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ގައި، 2021ޖުލައި  01 9

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 10
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 ގައެވެ. 2021ަޖނަވަރީ  11ސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވަނީ ގޮތެއް ނިންމައި އި

 06ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ގެ މަދުޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙް .9

 ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށްގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިެގން ޓްރައިބިއުނަލަ 2021އެޕްރީލް 

)އަށްޑިހަ ފަހެއް( ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ  85 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ

 11( ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.އެކެއް)ފަސްދޮޅަސް  61)ސައުވީސް( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  24ބަންދު 

 

ންޑް ލަމޯލްޑިވްސް އިން  -ވ ލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޓެކްސް އެޕީ 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން 

 

 .ލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވއުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްން ނިންމައިފަިއވާ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ޓެކްސް :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .10

ޓެކްސް  އިގާއި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުމާޔާމޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއް. ވ ހައިކޯޓުގެ މީރާ މައްސަލައިގައި 12މީރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ުމއްދަތު ގުނުމުގެ އުޞޫާލ ގުޅިގެން މި ޓްރަބިުއނަުލްނ  77ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ފައިވެއެވެ. އިމަވަކި ގޮތެއް ނިން

ޙަވާލާދީފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލައިެގ އިޖުރާއީ ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ  ،އެގޮތުން .11

ގެ  2021ޖުލައި  1އެހެންނަމަވެސް  ،ފައިވާ ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ަތބާވާންޖެޭހނެ ކަމަްށ ކަނޑައަޅައިއިނިންމަ

ރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންުމްނ ކުރިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓް

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

law)  ާމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެންނަްށ ފައިވާ ނިންމުއިޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނިންމައ

އަދި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ރިއާޔަތްކުރި ކަންކަމާއި ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތުތަކަކީވެސް މި މައްސަލައަށް  ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ލްގައި ކުރިއަށް އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަ، 13ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަްނތައްތަކެއްަކމުގައިވާތީ

 ގެންދެވޭނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެެމވެ. 

                                                           
( ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 2020ޖުލައި  4" )3 –ބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާބެހޭ މި ޓްރައި 11

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް،  2020ޖުލައި  4ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2020މާރިޗު  19ޅިގެން ޙާލަތާގު
 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ. 

 މުން މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިން 19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  12
 ވަނަ ފިޤްރާއަށް( 38ވަނަ ފިޤްރާއިން ފެށިގެން  34މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ) 19/0080B/2-CA-TATޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  13
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 ރައުޔު  ގެނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. .12

 ރައުޔު  ޚަދީޖާ ނައީމްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު 

 އުނަލްގެ މެްނބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކޮށްފީމެވެ.ޓްރައިބި .13

 

 ނިންމުން އިއްތިފާޤްވި 

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ  މަދުޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙް ދެންފަހެ، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުާމއެކު،

-TAT-CA ނިންމުން ބަލަުމންދާ ނަްނބަރު  OA/2020/052-220ބަރު މޯލްޑިވިސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ނަން 

G/2021/002  ްގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ  2021ޖުލައި  15މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިނ

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ނިންމައިފީމެވެ. ،ނުކުތާ ބަލައިނުަގނެ
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ކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ދައް  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

ލް ބެހޭ ގޮުތން ޓެކްސް އެޕީތަކާށަހަޅައި އެ ނުކުތާނުކުތާ ހު )ހައެއް( 6މައިގަނޑު މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުމަށް މީރާގެ އޮޑިޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ،  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ  .14

މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަެހިޅ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިެގން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންަތކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަްށ ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ  ނުކުތާއެވެ.

 ކަންތައްތަކަކީ:

ގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް "މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްވަނަ މާއްދާގައި  39އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  )ހ( .15

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

މާއްދާއަށް ކަމަށާއި، މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު މީރާއިން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.."

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން މީރާިއން ކުރިއަށް ގެންާދ  30ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ަހގީގަތަކީ، އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓެއްގައި، މީރާއިން ބަލާ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއްޗަކީ 

ށާއ، އަދި މީރާއިން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުމަށް ކަމަ ލިޔެކިއުންތައް"

ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށާއި، އެ ިލޔެކިއުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް މީރާއިން ނިންމާ ކޮންމެ 

ށް މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމެއްކަމަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަ 39ނިންމުމަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

  ބުނެފައިވެއެވެ. 

ަބަލހައްޓާފައިވާނެކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް )ށ(  .16

، ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލާއި އަދި މިގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ދުވަހުން ދުވަހުގެ ވިކުރާއާއި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޓެކްސް އިސްވޮއިސްފަދަ، ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އެންމެހަިއ 

ާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 15ގެ  "(ވާއިދުގަ"އިދާރީ ) 14ލިޔެކިއުންތައް، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ

ޓެކްސް ދައްކާފަރާތުްނ ، އެ މާއްދާގައި ިމގޮތުން ބަލަހައްޓާފައިާވނެކަމަށާއި،ތަނުގައިވަނީ ރަށްކާތެރިކަމާއިއެުކ 

                                                           

 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( R/2013-45 ގަވާއިދު ނަންބަރު  14 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ބަލަހަްށޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް، އެ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނެއްގަިއ 

އިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ރިކޯޑްސް، ނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފަބަލަހަްށޓަންވާ

ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ހ.އ ދިއްދޫގައި އެ ލިޔެކިއުންތައް ރަށްާކކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި، މީރާގެ ޑްރާފް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 

 ކޮރޯނޯ ވައިރަސް ގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވަނީ، ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ

ބޮޑުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައިކަމަށާއި، އެވަގުތަކީ މާލޭއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އެތައް ހުރަސްތަކެއް 

ރަމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްކަމަށާއި، އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން )މީރާވެސް ހިމެނޭގޮތުން( މަސައްކަތް ކު

ގެންގޮސްފައިވަނީ ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެކަން އެއީ ދޮގުނުކުެރވޭނެ ހަގީގަތެއްކަމަށާއި، މިފަަދ ވަގުތެއްގައި، ނުހަުނ 

ތަކުލީފާއި އެކު، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާ ފޮތްތައް ހ.އ ދިއްދޫއިން މާލެ ގެނެސް، ެއ ލިއުންތައް މީރާއަްށ 

ގެންދަްނވީ ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، މީރާއަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމުން، އެކަމަްށ ރަށްދުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި 

އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދިނުމެއްނެތި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ނުިދންކަމަށްބުނެ މީރާއިްނ 

އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާަފރާތް ހެޔޮނިޔަތުގައި،  ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމާފައިކަމަށާއި،

އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުން މީރާއަށް ރަށްދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެކަންކަމަށް ޖަވާބެއް 

ގައި ކަނޑައަޅައި، މީރާއިން ދިނުމެއްނެތި، މީރާއަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދެއް އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީކަމު

ނާިއ ޤާނޫވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށްކަމުގައި ވާތީ، މީރާގެ އެ ނިންމުމަކީ  39ގެ ޤާނޫނުއޮޑިޓް ނިންމާފައިވަނީ، އިދާރީ 

 ހިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެެއވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  -މީޑިއާނެްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ )ނ( .17

ވަނަ ރޮނގު( ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  12އަދި  11ވަނަ ުޖމްލާގައި ) 4ގެ ވަނަ ފިޤްރާ 73 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގެ

 ހަނި ނުކުރެވޭނެއެވެ" "ޤާނޫނުގައި ބުނާއެއްޗެއް ގަވާއިދަކުންވިޔަސް އަދި އުޞޫލަކުންވިޔަސްފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވެ 

ަވނަ މާއްދާއިން ޓެކްސްދައްކާ ަފރާތްތަކަށް ިލބިދީފައިާވ  39، އިދާރީ ޤާނޫނުެގ މިފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމަާށއި

ޔަގީންކަމަކީ، އެފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، އެ އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރާނެ އެއްޗަކީ 

ަނމަވެސް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިްޓ  ަމށާއި،ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބުކިތާބު ކަ ޓެކްސްދައްކާ

ނިންމާފައިވަނީ އިސްވެދެްނނެވި ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިާވ ޔަގީންކަމަށް ބެލުމެްއނެތި މީރާއަްށ ފެންަނ ފެނުމެއްގެ މައްަޗްށ 

ކަމަށާިއ، ބަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބުރަދަނެއް ދިނުމަކާއިނުލާބިނާކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުގެ ހިސާބު ކިތާ

 ޤަޟިއްޔާގައިމަލު ކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދެންނެވި ޢައެހެންކަމުން، މީރާއިން 
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ްނ އި ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާޫނނު މާނަކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ޚިލާފަށްކަމަށާއި،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި 

ލާފަްށ ޚިލިބިދީފައިވާ ފަރާތަީކ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި ވީހިނުދ، އެ ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވެަފއިވާ ކަމަކާއި 

މަލުކުރި ކުރުމަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުން ބޭރުން މީރާއިްނ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގަިއ ޢަމީރާއިން 

 ފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. އިސްތިއުނާ

 

ޖަމާކޮށްފައިވާ  ށްއާއި ބޭންކަމީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީ އަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .18

 )ރ( އާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި 3ނޫނުގެ ޤާއިދާރީ އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގައިވާތީ، މީރާގެ ނިންމުމަކީ 

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.  ށްލާފު ނިންމުމެއް ކަމަޚި

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

"ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ، އް ކަމުގައިދެޤްޞަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މީރާގެ މައިގަނޑު މަ 3އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ހ(  .19

، ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް، ނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމާއިޤާނޫ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރާނީ 

އަދި ިމ  ޔާންކޮށްަފއިވާކަމަށާއި،މިފަދައިން ބަ ފީ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން"

ތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ޙައްޤު "މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 

ތަުކްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  މިފަދައިން ހިތުން"

ޓީ ގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭނީ އެފަރާތަށް ލިބިަފއިވާ އާމްދަނީގެ ނުވަތަ ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖީ.އެސް.

އަދި ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި ލިބެންނުޖެހޭ އާމްަދނީ އަކުން ޓެކްސް ނުދެއްކުމަކީ  ކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން، އޮޑިޓްކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ  ޙައްޤެއްކަމަށާއި،އެފަރާތަކަށް ޤާނޫނުން ލިބިގެންާވ 

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީެގ އަދަދު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ިހސާބުތަކުން އެނެގން އޮތްިހނދު، އެ ހިސާުބތަކަްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ  3ގުމަކީ، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި، މީރާއަށް ފެންނަ އަދަދަކުން ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އެން

 ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ީމރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް  ޚިލާފަށް)ރ( އާއި  )ނ( އަދި

ދުވަހުން ދުވަހަށް ވިއްކައިފައިވާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަލަހަށްޓައިފައިވާ ވިކުރާގައި ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް)ށ(  .20

މުދަލުގެ ތަފްޞީުލ ހިމަނާފައިާވނެކަމަށާއި، މީގެއިތުރުްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮންެމ ދުަވހަކު ވިކުރާގެ ގޮތުގަިއ 

ށާިއ، ލިބިފައިވާ ފައިސާ، ޖެހިގެން ައންނަ ދުވަހު ވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ޖަމާކޮށްފައިކަމަ

އިސްވެ ދެންނެވި ވިކުރާ އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން، 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަުދ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާފުވެގެންދާނެ 
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ތަކާިއ މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދުތަކުގައި ބޮޑެތި ފަރަގުތަކެްއ ވާކަމަށާއި، މިގޮތުްނ ކަމަށާއި، އަދި އެ އަދަދު

ގައި ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީގެ  )ހައެއް އިންސައްތަ( 6އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް %

 މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަ )ާބރަ 12,962,912.00ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 

ކަން ވިކުރާއިން ސާފުކޮށް ެއނގެންއޮތްއިރު، މީރާއިްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ  ސަތޭކަ ބާރަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

ކަމަށާއި،   )ސޯޅަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ބާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ދިވެހި ރުފިޔާ( 16,712,161.00

)ހައެއް އިންސައްތަ(ގައި ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީގެ  6އެހެންކަމުން މީރާއިން %

)ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ނުވައެއް ދިވެހި  3,749,259.00ތެރެއިން 

 އެްއ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އި ނުވާ އާމްދަނީއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފަ ރުފިޔާ(

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފެށުނީއްސުރެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިކުރާ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ( ނ) .21

ރާންޗަށް ޖަމާކުރުންކަމަާށއި، މިގޮތުން ވިކުރާެގ ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ދިއްދޫ ބް

ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އިން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް )މުސާރާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތައް( ކުރުމަށްފަުހ 

ށާއި، އަދި ަބންުދ ބާކީވާ ފައިސާ ޖެހިގެން ައންަނ ދުވަހު ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަްށ ޖަމާކުރާކަމަ

ދުވަސްތަކެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ ޖުމްލަ، ބޭންކް ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމާކޮށްފައިވާނެކަމަށާިއ، 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުން، ދިއްދޫ ބްރާްނޗަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ވަކިކުރެވެން 

ގެ ގޮތުގައި ޭބންކް ސްޓޭޓްަމްނޓުގައި ހިމެނިފައިާވ އަދަދުތަކަީކ ދިއްދޫ ބްރާންޗަްށ  B14ށާއި، މިގޮުތން އޮތްކަމަ

ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޔަޤީން ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ބޭްނކް ސްޓޭޓްމަންޓަްށ 

ރާ ވާހަކައިގެ ތެދުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމަކީ، އެކި ދުވަސް ނަޒަރުކުރުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ބަޔާންކު

ތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ އަދަދުތަަކށް ބެލުމުްނ، ހަުފތާގެ އެހެން ުދވަސްތަކާއި އާދިއްތަ ދުވަހާ ތަާފތުވުންކަމަށާއި، އެެހްނ 

ރު ައދި ހޮނިހިރު ދުވަސް( ުދވަހުގެ )ބުރާސްފަިތ، ހުކު 3އެ ދިމާވާ ސަބަބަކީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖަމާކުރާ އަދަދަކީ 

ވިކުރާއަށް ވުންކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިކުރާއާއި އަދި ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ފުށުއެރުމެއް 

ނުވާއިރު، މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދު އިސްވެދެންނެވުުނ ވިކުރާއާއި ބޭންކް ސްޓޭޓްަމންޓާއި ދިމާނުވުމަީކ، 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަދަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހިޔާލީ މީރާއިން

 ވުންކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. އަދަދުތަކެއް ކަމުގައި

 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  15 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 

ކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަުކްނ ެގ އިްނސައްތަ އަސިނގިރޭޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިދާކުތާއަކީ: ތިންވަނަ ނު  .22

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ނުކުތާއެވެ.  މަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފެންނަ ފައިދާގެ އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްކަ

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

އުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ރިކޯޑްތަކަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ، ސިނގިރޭްޓ އިސްތި)ހ(  .23

ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަަމށް މީާރއިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ާއމްދަނީއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ިލބިފައިނުާވ 

 ވިކުރާއަށް ބެލުމުން، އެ މުއްދަތުގައި، ސިނގިރޭޓް ގަނެފައިވާ އާމްދަނީއެއް ކަމަށާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހަްށޓަމުންދާ

ބެލުުމްނ  15ތިރީގައިވާ ތާވަލަށް  ކަމަށާއި، )ހައެއް ިއންސައްތަ( 6އަގާއި ވިއްކާފައިވާ އަގުގެ ތަފާަތކީ އެވްރެޖްކޮށް %

 މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެްނ ދާނެކަމަށާއި،

 

ނގިރޭޓް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ އިންވޮއިސްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަލަހަްށޓަމުންދާ ަކމަށާއި، މީރާއިން އެ ސި

މެ ހިނދެއްގައި އެ އިންވޮއިސްތައް މީރާއަށް ހަވާލު އިންވޮއިސްތައް ބަލަން ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮން

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނުކުރާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމެސް މީރާ ގެ އޮޑިޓުން 

ހަލާގައި އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި މީގެއިތުރުން، އެކަންކަން އިއުތިާރޒުކުރި މަރު

                                                           
 ނަ ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ހިމަނާފައިވާ ތާވަލްވަ 9.7.2ަފރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ޯފމުގެ ކުރާ އިސްތިއުނާފު 15

 މާކަޕް  ވިއްކައިފައިވާ އަގު  ގަތް އަގު  މުއްދަތު 

 %6 45.00 42.40 2016ތިންވަނަ ކުއާޓަރ 

 %10 46.67 42.40 2016ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރ 

 %9 53.67 49.33 2017ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ 

 %6 67.00 63.20 2017ދެވަނަ ކުއާޓަރ 

 %6 67.00 63.20 2017ތިންވަނަ ކުއާޓަރ 

 %6 67.00 63.20 2017ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރ 

 %4 65.67 63.20 2018ޓަރ ފުރަތަމަ ކުއާ

 %3 65.00 63.20 2019ދެވަނަ ކުއާޓަރ 

 %6 އެވަރެޖް މާކަޕް 
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ބަޔާންކުރުމުންވެސް، ޤާނޫނާިއ ޚިލާފަށް މީރާއިން އެކުލަވާލާފަިއވާ ޓެކްސް ރޫލިންއަކަށް ހަވާާލ ދިނުމަށްފަުހ، ެއ 

 ލިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދާޒާ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސިނގިރޭޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން އަން)ށ(  .24

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ރިކޯޑުތަކުން  އަކީ، )ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10އެވްރެޖް ފައިދާގެ އިންސައްތަކަމުގައިވާ %

ގައި ސިނގިރޭޓް  1.2ލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގެ ޖަދުވަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ދައްކާ އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްކަ

ވިއްކައިގެން ލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެ މުއްދަތުގަިއ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ބޮުޑ އަދެއްކަމުގައި 

 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ާރއްޖޭގެވަނަ ނަންބަރާއި، ދިވެހި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  39ގެ ޤާނޫނުއިދާރީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .25

ލާފަްށ، މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ޚި ގެ )ށ( އާވަނަ މާއްދާ  43ގެ )ރ( އާއި ވަނަ މާްއދާ 16އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިާވ މި ނުކުތާއާ ގުކަމަށް ުބނެ ހުށަެހޅި ނުކުތާއެވެ. މަލުކޮށްފައިވާޢަ

 ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކަކީ:

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ އަސާސީ އަދި އެންމެ  39އިދާރީ ޤާނޫނުގެ )ހ(  .26

އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ  ކަމަށާއި،ތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިއުންތައްމުހިއްމު މައުލޫމާތަކީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާ

ލިޔެއިއުންތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހަށްޓައިފައިވަނިޮކށް އަދި އެ ލިޔެކިއުންތައް މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ 

ރާ ހިނދު، މީރާގެ އޮޑިްޓގައި އެންމެ ފުރަތަަމ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނުކު

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ބަލަންޖެހޭނީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަާރތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް ކަމުގައި 

ޔަފާރީގެ މީރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓްގައި މީރާއިން ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ ވި)ށ(  .27

ވަަނ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހަމައެކަިނ ބަހުސްގެ ބޭނުަމްށ،  39ލިޔެކިއުންތަކަށް ކަމަށް އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

މީރާއަށް އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ެބލިނަަމވެސް، މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، އިދާރީ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަދި  16ވަނަ ނަންބަރާއި، ދިވެހި ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  3ށ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ) 39

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 43އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި މީރާއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުްނ، އިސްތިއުނާފު )ނ( .28

 ކަމަށާއި،)ހައެއް( ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތަށްކަން އެނގޭ 6ބަލާފައިވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ އެހެން 
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ގައި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު )ހައެއް( 6އިސްވެދެންނެވުނު ބަޔާންކުރުން ފިޔަވާ، އެ 

އެހެންކަމުން ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ  ށާއި،ންކުރެވެނީ ކޮން ސަަބބަކާިއ ގުޅިގެންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަބޭނު

އޮޑިޓެއްގައި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރާނަަމ، އޮޑިޓް ކުރެވޭ ޓެކްސް ދައްކާ 

 މަށާއި، އެހެންކަމުން ކާއި ހުރި އެއްގޮތް ކަންކަްނ މީރާއިން ބަޔާންކޮށްދޭން ވާނެކަ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި އެހެން ވިޔަފާރިތަ

އެހެްނަފރާތެއްގެ މައުލޫމާތެްއ  އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައިއެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ަބޔާންކުރުމެއްނެތި، 

ފަދަ މައުލޫމާތު މީރާއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އަދި އެމަށާއި، ބޭނުންކުރުމަކީ މީރާއަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަ

ލާަފށް މީރާއިން ޮކށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގަިއ ޚިވަަނ ނަންބަރާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  39ޫނނުގެ ޤާނުވުމަކީ، އިދާރީ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި "މި ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  16ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރާއްޖޭގެދިވެހި)ރ(  .29

އަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ާޤނޫނުހައްގެއްގެ ނުވަތަ ިމނިވަންކަމެްއގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފަހަްށޓައިފައިވަނީ މި 

އެހައްގެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަކަށްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަީކ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ 

 43އަސާސީގެ ޤާނޫނުހިފެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެެކވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމަށާއި، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ިއދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ެއއްވެސް މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ުއނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަްށ 

އެމީހަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ". މިފަދައިްނ  ޙައްޤުނިއްޖެނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުުމގެ ފެ

ތަކީ އެއްވެސް މީހަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ޤީޤަމިމާއްާދއަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެްނދާ ހަ ންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ބަޔާ

ޅުގެ ސަބަބުން ހައްގަށް އުނިކަމެއް އަންނަނަމަ، އެ އެިޅ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބާކަމާއި އެޅިއްޖެނަމަ އަދި އެ އެޅި އިދާރީ ފިޔަވަ

ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް ލިބިގެްނާވ  ޙައްޤަކީއެފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު، އޮޅުންނާރާނެ ގޮތަަކށް، ލިޔުމުްނ ލިބުމުގެ 

 ޙައްޤެއްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓް ނިންމުމަށްފަހު އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮފނުވާފަިއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި، މީރާއިން ކު)ބ(  .30

)ހައެއް( ޓެްކސްދައްކައި ފަރާތެއްގެ  6އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަކާއި ުނލާ އެހެން 

އިވުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށްވަނީ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން މީރާިއން އަންދާޒާއެއް ކޮށްފަ

)ހައެއް( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަަކްށ  6އުނިކަން ލިބިފައިކަމަށާިއ، މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެހެން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ  )ހައެއް( ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި 6ބަލައިގެން އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ަކމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުްނ، އެ 

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުހިއްމު އެތައް މައުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފަިއ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ފަާރތާއި މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ެއޅުންކަމުގައި ވެފައި އެ  އިސްތިއުނާފުކުރާމަލުުކރި ގޮތަކީ ޢަމީރާއިން މަށާއި، ނުވާކަ

 43ނޫނުއަސާސީ ގެ ޤާއުނިކަން އައިސްފައި ވީނަމަވެސް،  ޙައްޤަށްފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ބަބުން ފިޔަވަޅުގެ ސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް، މީރާއިން އެޅި އިދާީރ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު އޮޅުންާނރާނެ ގޮތަށް ސާފުޮކްށ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއިމެދު މީރާއިން އަޅައިފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު ަކންމިހެން ހުރުމުން ށާއި، ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ  43އަސާސީ ގެ ޤާނޫނުއެޅި ސަބަބު، އޮޅުންނާރާނެހެްނ ސާފުކޮށްދީފައިނުވާތީ، މީރާގެ އެ ނިންމުމަކީ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ އަދި މީގެއިތުރުން، ިއސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަން  މަށާއި،ލާފު ނިންމުމެއްކަޚި)ށ( އާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  42ގެ ޤާނޫނުފުރިހަމައަށް އަންގައިދީފައި ނުވަނީސް، އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އިދާރީ 

 ޙައްޤު،ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  އިން އަސާސީޤާނޫނުއަދި  ޙައްޤާއިލިބިދީފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ 

ތަކާިއ ޤާޫނނުލާފަށް ހެދޭ ޚިކާއި ޙައްޤައަސާސީ ަމށާއި، ތަށް ފުރިަހމަގޮތުގައި ބޭުނން ނުކުރެވޭނެކައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

ޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، އިސްވެދެންނެިވ ބަވަނަ މާއްދާގައި  63އަސާސީގެ ޤާނޫނުލް އެއްޗެއްކަމަށް ޠިގަވާއިދުތަކަކީ ބާ

ތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، ޙައްޤުކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަ އިން އަސާސީޤާނޫނުތަކަކީ ޙައްޤު

ލާފުވާނަމަ، ޚިައސާސީއާ ާޤނޫނުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާނިންމުމެއް، 

 އްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ލް ިނންމުމެޠިއެނިންމުމަކީ ބާ

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ިލބިފައިނުވާ އަދި ލިބެންނުެޖހޭ އާމްދަނީއަކުްނ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ނަ ނުކުތާއަކީ: ވަ ފަސް  .31

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  97ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމީރާއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ، 

 މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި  -ޓެޑް ވނިންމާފައިވާ، މީޑިއާނެްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމި

މި ނުކުތާާއ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްޚި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ

 ގަކުރެވޭ ކަންތަްއތަކަކީ:ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  97ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ )ހ(  .32

ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނޫނެއްގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ދައުލަތަްށ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަިދ އެއްވެސް ޓެކުހެއް 

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ވާހަކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

ށް އެކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުްނ ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ފުރަތަމަ ޖުމްލާގައި ބަޔާންކޮ 73
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އިއްތިފާގުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ 

، ޞަރީޙަ ނައްސުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާޫނަނކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުކަމަށާއި، އެޤާނޫނުގެ އެތައް މާއްދާއެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ޙަޤީޤަތަކީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭނީ އެަފރާތުން ވިއްކާ މުދަލާއި އަިދ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ މުާޤިބލުގެ ގޮތުތައި ިލޭބ 

، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އެކުލަވާލި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުހެ ވިސްނުމަކީ އިސްވެދެންނެވި އުސޫލުން އެއްޗަކުންކަމަށާއި

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އެއްވެސް ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ނުވަތަ ލިބެންނުޖެޭހ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް  97 އާމްދަނީއަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ. 

އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ގުޅޭގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެ ފަރާތުގެ )ށ(  .33

އަދި އިންވޮއިސް ތަކުން(، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ ވިޔަފާރީގެ ރިކޯޑްތަކުން )ވިކުރާ، ބޭންކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ 

އެެހންނަަމވެސް، އެ ލިއުންތަަކްށ ކަމަށާއި،  ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެންެޖހޭ އާމްަދނީގެ ޖުމްލަ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ެފންނަންއޮތް 

ގެ އޮޑިޓް ނިންމާފައިވުމުެގ ރިއާޔަތްކުރުމެއްނެތި މީރާއަށް ފެންނަ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

)ތިން ލައްކަ ހަތްދިހަ ސާޅީސް  3,749,249.00 ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް ލިބިފައިނުވާ އަދި ލިެބންުނޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ފައިވާކަމަށާއި، ޓެްކސް ދައްކަންޖެހިއަށް  ނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަ ދިވެހި ރުފިޔާ(

ލާފަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އަތުން މީރާއިން އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަކީ، ޚިފައިވާ ޤާނޫނާއި ފާސްކޮށް

ލާަފްށ ނެގޭ ޓެކުހެއްކަމުްނ، އެޓެްކސް ނެގުމަށް މީރާއިން ޚިވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  97ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ 

ްލ ޠިލާފު ބާޚިަމލަކީ ޤާނޫނާ ޢައަދި އެފަދަ  ށާއި،ކަމަލާފުކަމެއްކަމުގައި ވާނޭޚިކުރާކޮންމެކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި 

 މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. ނިންމުމެއްކަމުގައި ވާނޭކަ

 

މީރާގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރި ަމއްސަލަ ނިންމުމުގައި، މީރާއިްނ ބޭނުންކޮްށފައިވާ ވަނަ ނުކުތާއަކީ: ހަ  .34

އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިދާރީ ޤާއަކީ  ގޓެްކސް ރޫލިން (TR-2015/A2) ނަންބަރު

މޯްލޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާާއ  -ކޯޓުން ނިންާމފައިވާ، މީޑިއާނެްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބުނެ ުހށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.  އެއް ކަމަށްގލާފަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓެްކސް ރޫލިންޚި

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:
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ތީ، ެއ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ނިންމުމުގައި، އެފަރާތުގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް މީރާއިން ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާ)ހ(  .35

ލިޔެކިއުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާއިއެކު ހުށަހެޅުމުން، އެ ލިޔެކިއުންތަކަށް 

ރިއާޔަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކުރި ޤާނޫނީ ސަބަބަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް 

ލައިފައިވާ، އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމެއް ނުވަތަ ުބރަދަނެއްނެތް ޓެކްސް އެކުލަވާ (TR-2015/A2)މީރާއިން 

ވަނަ މާއްާދ އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، މީރާއިން ނިންާމ ކޮންމެ ނިންމުމަީކ،  42ގެ ާޤނޫނުރޫލިންގއެއް ކަމަށާއި، އިދާރީ 

ނިއްޖެނަަމ، ެއ ނިންމުމަކާއި މެދު ގާނޫނާއި ހިލާަފށް ނިންާމފައިާވ ނިންމުމެއްކަމަށް، ޓެކްސް ަދއްކާފަރާތަކަށް ފެ

ބޭނުންކުރުމަްށޓަކައި،  ޙައްޤުއަދި އެ  ކަމަށާއިއްޙައްޤެއިއުތިރާޒުކުރުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންާވ 

ރުން، މީގެ އިތު ކަަމށާއި،އެފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅޭނެ

ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، މީރާއިން ނިންމުމެއް 

ަވަނ  43ވަނަ ާމއްދާ އަދި  42ެގ ޤާނޫނުއިދާރީ  ންކަމަާށއިދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް މީރާއަށް ހުށަހެޅު 30ނިންމާތާ 

ން މީރާއަްށ ޤާނޫނުއުތިރާުޒކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމާއި އަދި އުސޫލު ހެދުމަކީ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، އި

ހަނިވާގޮތަްށ މީރާއިން ގަވާއިދެއް  ޙައްޤުއެހެންކަމުން، ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ  ާށއިލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ޫނން ކަމަ

އަސާސީ ޤާނޫނުލް އުސޫލަކަށް ވެގެންދާނޭކަމުގައި، ޠި ބާނުވަތަ އުސޫލެއް ހަދައިފިނަމަ، އެ ގަވާއިދަކީ ނުވަތަ އުސޫލަކީ

ވަަނ  42ގެ ޤާނޫނުއިސްވެދެންނެވި ޓެކްސް ރޫލިން އަކީ އިދާރީ މަށާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ 63ގެ 

މައްޗަްށ  ލް ޫރލިން އެއްގެޠިލާފަށް މީރާއިން ނެރެފައިާވ ރޫލިންއެއް ކަމުން ބާ ޚިވަނަ މާއްދާއާއި  43މާއްދާއާއި 

ބިނާކޮށް، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ުހށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި މެދު މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަީކ 

 .ށް އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެެއވެނިންމުމެއް ކަމަ ޠިލްބާ

މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅިގެން ދިއުމަީކ، އިދާރީ ގާނޫނުަގިއ  އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ލިޔެކިއުން އިއުތިރާޒު ކުރުމުގެ)ށ(  .36

އޮތް "ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެކަން އިސްލާހުޮކށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ާގނޫުނގެ މަތިން ގަވާއިދެްއ 

 ކޯޓުން ނުވަތަ އުސޫލެއް ހެދުމަކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ާބރެއްނޫންކަމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

 -ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީޑިއާނެޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ

ވަނަ ޕެރެގުރާފުގައި،  74މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 

އްގައި ހުރި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، ގާނޫނުގައި "އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގާނޫނެ

ގާނޫނެއް ހެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިން، އެމައްސލަތައް ފޫބެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިލްތިޒާމު އުފުލަންޖެ

، ފަހުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް އެތެރެ ފާސްވެ އަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން  "އެތެރޭން ފިޔަވަޅު ނާޅައި، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން އިސްކުރަންޖެހެއެވެ 

ންކަމުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ިލޔެކިއުން އިއުތިރާޒުގެ ފަނޑިޔާރުން މިފަދައިން އިއްތިާފގުވެފައިވާކަމަށާއި، އެހެ

މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަކީ "ދެކޮޅު ނުޖެހޭ" ކަމެއްކަމަށް މީރާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޓެކްސް ރޫލިންއަކުން އެކަން އިސްލާހެއް 

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ ޤާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްގެންކަމަށާއި މީރާއިން

ނިންމުމާއި ޚިލާފަށް ކަމުން، ހަވާލާދެވުނު މީރާގެ ޓެކްސް ރޫލިންއަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާޠިލް ރޫލިންގްއެއް ކަމަށާއި، 

ްނ އްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުލް ނިންމުޠިއަދި އެފަދަ ރޫލިން އަކަށް ހަވާލާ ދީ މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމމަކީ ބާ

 ބުނެފައިވެއެވެ. 
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

ުހށަހެިޅ  ،ކާއިއަޑުއެހުންތަކުގައި ެދކެވުނު ވާހަކަތަ ،މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުަށހެޅި ނުުކތާތަކާއި

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުެގ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުާތތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް 

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

ގެންދިޔަ އޮޑިޓު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ރައްދުކުރުމަށް  މީރާއިން ކުރިޔަށްފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:  .37

ބޭނުންވާކަމަށާިއ، ލިޔެކިޔުންަތއް ގެންދަންވީތަނެްއ ބަޔާންޮކށްދިނުމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން މީރާއަްށ 

ނިންމާފައިވާަކމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ  އަންގާފައިވަނިކޮށް ލިޔެކިޔުންތަްއ ގެންގޮސްދޭންވީތަނެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި އޮޑިޓު

ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 ނެކަމަށާއި، އެގޮތުްނ؛ފަރާތަށް އެތަކެއް ފުރުޞަތެއް ީދފައިވާ

 އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޑޮކިއުމަންުޓ ރިކުއެސްޓު ަވނަ ދުވަހު މީރާގެ ފަރާތުން 2019ނޮވެންބަރު  25 37.1

 30ނޯޓިސް އެއް އީމެއިލް މެދުވެިރކޮށް ފޮނުވުމަށްަފހު، އޮޑިޓަްށ ބޭނުންވާެނ ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް 

ްނ ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވީނަމަެވސް، އޮޑިޓު ފައިނަލްކުރި މުއްަދތާ ހަމައަށްވެސް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތު

 މަށާއި،ކައެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވާ

ވަނަ ދުަވހު ޑްރާފްޓު އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮމެްނޓެއް ހޯދުމަށް  2020ޖުލައި  19 37.2

ނަމަ އެކަމެއް މީރާއިން އީމެއިލް ކުރުމަށްފަހު، ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ހުރި 

ނަމަވެސް، ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތެއް ދެވިފައިވީ 2020ޖުލައި  28ފާހަގަކޮށް އެފަރާތުގެ ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް 

އި އޮޑިާޓ ގުޅުންހުިރ ށާއެފަރާތުން މީރާއިން ޑްރާފްްޓ ކޮށްފައިވާ އެފަރާތުެގ އޮޑިޓަށް އިންކާރުކުރާކަމަ

ވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް އެދުމާއި ގުޅިގެން އެ ިލޔެކިޔުންތަްއ ދު 10ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރު 

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ދެން އިތުރު މުއްދަތެްއ  08އޮގަސްޓު  2020

 މަށާއި،ކަދެވެން ނޯންނާނެަކން އެފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާފައިވާނެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  23 ސަފުހާ    
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މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރުވެސް،  ރާ ފަރާތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާއިސްތިއުނާފުކު 37.3

 16:57ގެ  2020އޮގަސްޓު  08އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީާރއަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅައި، 

ށާއި، ަނކަށްކަމަމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ދެންވެސް ސުވާލުކުރެއްވީ އެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ގެންދަންވީ ކޮންތަ 

އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ޓެްކސް އިދާރާއަކުން ކުރާ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތެއްގެ އޮޑިޓެއްގައި އެ އިދާރާއަށް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެްއ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަތނެއް ސާފުވެފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ދެޭކނަމަ އެީއ 

އެހެނީ، އޮޑިޓުގެ މަުރޙަލާ ފެށުނީއްސުރެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާާތ  ކަމަށާއި،ހަމަޖެހޭ ބުނުމެއްކަމުގައި ނުދެކޭ 

 މަށާއި،ކަމުޢާމަލާތްކުރަމުން ދިޔައީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން

މެއިލްގެ އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މުޢާމަލާތްކުރެވުނުއިރު، އެފަރާތުްނ ހުށަހަޅަންއެދޭ ލިޔެކިޔުންތައް އީ 37.4

ީމގެއިތުރުން،  ކަމަށާއިފަހިވެފައިއޮތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށްޛަރީޢާއިން ހުށަހެޅުމުގެ މަގުވެސް 

ރަކާތްކަމަށްވާ "ޝަބްަނމް ޓްރޭޑިންގ ސެންޓަރ" ހިންގަމުންދަީނ ހައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި 

ެސންޓަރެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާއިރު، މީރާގެ އެ އި، އެ ަރށުގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ށާހއ.ދިއްދޫގައި ކަމަ

ކަމަށާިއ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅަން އެދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެ

މީރާއަްށ ފޯރުކޮްށދޭން އެފަރާތުން އެޭދ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންދަންވީ ތަނެއް ސާފުެވފައިނުވުމުެގ އެހެންކަމުން، 

އެހެނީ،  ކަމަށާއިބުން އެލިޔެކިޔުން މީރާއަށް ހުށަނޭޅިފައިވާކަމަށް ބުނުމުެގ ޖާގައެއްވެސް ނޯންނާނެސަބަ

ލިޔެކިޔުން ފޯރުކޮށްދޭން އެފަރާތުން އެދޭނަމަ އެ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދެވޭެނ 

 އޮތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ. ތަފާތު އެތަކެއް ވަސީލަތެއް ނުަވތަ މަގުތަކެއް ހުޅުވިފައި

ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް  26ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  37.5

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާެގ )ޅ( ގައި "ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތުން މީރާއަށް ުހށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި 

ޔުންތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މީރާއިން ކުރާ ލިޔެކި

އޮޑިޓްތަކުގައާއި، ތަޙުޤީޤުތަކުގަާއއި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަަދދު މީރާއިްނ 

އަށާއި، ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮްފ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން

ޓެކްސޭޝަން ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިްނ 

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުން" އަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު، އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ޓެކްްސ 
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އިން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ދައްކާ ފަރާތުގެ ކިބަ

 އެނގޭކަމަށް ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީރާއަށް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުެމއް ދީފައިނުވާކަން

 އެފަރާތުގެ ިވޔަފާރީގެ ހިސާބުތަކަށް އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .38

ގައިވާގޮތަށް ިއޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުން  ރޫލިންގޓެކްސް  TR-2015/A2 މީރާގެ ނަްނބަރު ރިޢާޔަތްނުކޮށް 

ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ނިންާމފައިވާއިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

ބާޠިލް ރޫލިްނ އި، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފަށް މީރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ އެއްކަމަށާ 84ޤާނޫނުގެ 

އެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި މެދު މީރާއިން 

މީރާއިން ކޮށްފައިާވ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ނިންމި ިނންމުމަކީ ާބޠިލް ިންނމުމެއް ކަމަށް

އޮޑިޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ންކޮށްފައިާވ އިޖުރާޢަތާ އެއްގޮތްާވ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓެއްކަމަާށއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާ

އޮތްކަަމްށ ގޮތެއްގެ މަތިންކޮްށފައިވާ އޮޑިޓެއްގެ ނިންމުމަކީ ބާތިުލ ިނންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެ ޖާގައެއް 

 ނުބެލެވޭކަމަށާިއ، އެގޮތުން؛

ޭސޝަންއަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކް 84ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  38.1

 ؛ޓެކްސް ރޫލިންގ ނެރުމުގެ ބާރު ދީފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި

")ހ( ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް 

 ޓެކްސޭޝަން ނެރޭ ޓެކްސް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސް ޕްރިންސިޕަލްތައް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

 ރޫލިންގއަކީ އެ ރޫލިންގއެއް ރައްދުވާ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ބަޔެކެވެ.

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނެރޭ ރޫލިންގތަކަށާއި، އަދި ޓެކްސް 

ންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަންގާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އިދާރީ ގޮތުން ތަ

  އެންމެހައި އެންގުންތަކަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަށް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ."

ލިންގތައް ވަކި ޙާލަތްތަކާގުޅިގެން ޓެކްސް ރޫ ނަޒަރުކުރުމުން،މި މާއްދާއަްށ  މިފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިވާކަމަށާިއ،

ލިބިެގން ވާކަން ެއނގިގެންދެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްޭސޝަން އަށް އެކުލަވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

އައު އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ލިބި ހުށަހަޅާަފއިނުވާ ރޫލިންގއަކީ  TR-2015/A2ގޮތުން، އެ
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ގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިާވ ބަލައިގަތުމުއިއުތިރާޒު މަރުހަލާގައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކި 

 މަށާއި،އެއްކަރޫލިންގ 

އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ދެިވ އެ ފުުރޞަތުތަކުގައި އޮޑިޓަށް ބޭުނންވާ އެންމެާހ ިލޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ  38.2

ފަރާތުން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަން އެއައު ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުާވތީ އިޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި 

ތުގެ މަތިން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި އިސްވެ ރިޢާޔަތްކުރެވުނު ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައިވާގޮ ފައިވީނަމަވެސްއެދި

އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅުމުގެ ފުރުސަުތ ލިބި ހުށަހަޅާފަިއނުވާ އައު ލިޔެކިޔުން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމުގެ 

މަށް ލިޔެކިޔުން އޮޑިޓަށް ހުށަނާޅާ އައު  ޢުތިރާޒު މަރުޙަލާގައިއެފަދައިން އިޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ   މަރުޙާލާގައިއޮޑިޓުއެކަން ވެގެންދާީނ، މީރާގެ  ރިޢާޔަތްކުރާ ކަމުގައިވަނީނަމަ،

ުގ ވި ވަގުތާއި ވަޞީަލތްތަކުގެ އަހޭދަމުޢާމަލާތްކޮށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެހެިނހެން ކަންަކމަށް 

ށާިއ، މުޅި އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި އޮޑިޓަށް އެއްވެސް ނެތިގެންގޮސް، އޮޑިޓު މަރުޙަލާެގ ބޭނުްނ ނެތިގެްނދާނެ ކަމަކަ

އެއްބާރުލުމެއް ނުދީ، މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުން އިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގެ ބޭނުން ހިފައި ެއ މަރުޙަލާގައި 

ރާޒު މަރުޙަލާ ވެގެން އެދަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ އޮޑިޓަށް ދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ދޭނަމަ، އިއުތި

 މަށާއި،އިޢުތިރާޒު ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، އޮޑިޓްކުރާ މަރުޙަލާއަކަށްކަ

އެހެންނަމަވެސް، ޤާޫނނު ބަްއޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގިގެންދާ ޙަޤީގަަތކީ، އޮޑިޓް  38.3

ންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުްނ ިދނުމަކީ ކޮންމެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެވެސް މަރުޙަލާގައި އެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެ

ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، އެ މަރުޙަލާ ނިމި އައު މަރުޙަލާއެއް ވުޖޫދުވުމުން، އަލުން އެ އޮޑިޓް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 

 ންކަމަށާއި،ނަމުގައި އެހެން މަރުޙަލާއެއްގައި އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ދަންނަ އުސޫލެއް ނޫ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ޓެކްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންނަ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

 ކޮންމެ މަރުޙަލާއަކީ، )އޮޑިޓް މަރުޙަލާ، އިޢުތިރާޒު މަރުހަލާ، ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަރުޙަލާ، ހައިކޯޓު

މިފަދައިްނ  ވެގެންދާނެކަމަށާއި،މަރުޙަލާ( އައު އޮޑިޓެއް ކުރެވޭ މަރުޙަލާއަކަށްމަރުޙަލާ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި އައު ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި އޮޑިޓެއް ުކރެވޭނަމަ، ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނުެގ 

 މަށާއި،ކަލް އޮންނާނެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްގެ އަސްލު ނެތިދިޔުމުގެ އިޙްތިމާ 30
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން  38.4

ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަ ހާލަތުގައި އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އެކަށީގެންާވ 

ހިނދު، އަދި ވަކިްނ ޚާއްސަކޮށް އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު  މިންވަރަށް އެއްބާރުލުން ދީފަިއނުވާ

ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް އެިކ ފަހަރުމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެ ިލޔެކިޔުންތައް 

އިން މީރާއަްށ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ 23ފޯރުކޮށްނުދިނުމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުން އެ އަދަދަށް 

އިންކާރުކޮށް އޮޑިޓް މަރުހަލާަގއި ލިޔެކިޔުން ހުށަނޭޅުނީ ީމރާގެ އިހުމާލުންކަމަށް ބަޔާންޮކށް އެމޭރުމުން 

 މަށާއި،ކަ  ނުކުތާތަކަކީ ކަމުގެ ަހޤީޤަތާ ޚިލާފު ބަޔާންކުރުންތަކެއްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަަގކޮށްފައިވާ

 2016ޖުލައި  01ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ  30ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  38.5

 2018ސެޕްޓެންބަރު  4އާއި  2018އޮގަސްޓު  16ގެ މުއްދަތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރާކަން  2018ޖޫން  30އިން 

އި ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ އެފަރާތަށް އަންގާފައިވާއިރު، އެ އޮޑިޓް ނޯޓިހުގެ ދެވަނަ ޞަފްހާގައި ގަ

އޮޑިޓްކުރުމުގައި މީރާއިން ބަލަން ބޭނުންވެދާނެ ނުަވތަ ކޮޕީ ހައްދަން ބޭނުންވެާދނެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ކޮބާކަން 

ވަނަ  30އަދި ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  ކަމަށާއި،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ކުރިއާލާ އަންގާފައިވާނެ

މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެންގުމެއް ފޮުނވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެ އެންގުމުގައި ޙަވާލާދީފައިާވ 

ކަންކަން ކުރުމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން 

އްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއ އެންގުން ރައްދުވާ ފަރާުތން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެކަމަށް ޢަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޮޑިޓަށް ޭބނުންވާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަްއ މީރާއަށް ހިއްސާކުރުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން 

ޓަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިނުުވމުން، ޓެކްސް މީރާއިން އެދުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ އޮޑި

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ  2019ނޮެވންބަރު  25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  31ނެގުބާހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އެިދ އެފަރާތަށް ޑޮކިއުމަންޓު ިރކުއަސްޓު ނޯޓިސް )ޑީ.އާރް.އެން( މީރާއިން  ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދީފަިއވާއިރު، އެ  30ެއ އެންުގމުގައި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް  ކަމަށާއިފޮނުވާފައިވާނެ

މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔުމުންެވސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިނުވާީތ، 

މުގެ މަޤްސަދުގައި ޑޮކިއުމަންްޓ ރިކުއެސްޓް އެފަރާތުން ހުަށހަޅަންއެދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަްށ އިތުރު ވަގުތު ިދނު

mailto:info@tat.gov.mv
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ގައި މީރާއިން އެފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން  2020ޖުލައި  01ނޯޓިސްއަށް ޙަވާލާދީ 

 މަށާއި އަދި،ކަގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރަށް ީދފައިވާނެ 2020ޖުލައި  07ހުށަހެޅުމަށް 

ދަތާއި އިތުރުކޮށްދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޑީ.އާރް.އެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް 38.6

ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުުމން، ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ާޤނޫނާއި ޓެކްސް 

ިބނާކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން މީރާއަށް ިލބިފައިވާ މަުޢލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް 

، 22ަވނަ މާްއދާއާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު  39ތައްޔާރުކުރެވި ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޖޫްނ  30ިއން  2016ޖުލައި  01ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން އެަފރާތުން  24އަދި  23

ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބަޔާންކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގެ ނިޔަލަށް އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  2018

 ބުެނފައިވެއެވެ.  މީރާއިންމަށް ކަނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ

ސެޕްޓެންބަރު  4އާއި  2018އޮގަސްޓު  16ކުރާކަްނ އަންގާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓެއް  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .39

ަވނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  11ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫްނ  2019ގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ޮފނުވާފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި  2018

 އެތަކެްއ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓަށް ޭބނުންވާ ލިޔެިކޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ތަކުރާރުކޮށް

ފަހަރެއްގެ މަތިން އެދިފައިވާއިުރ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުގެ އޮޑިޓްކުރަން ފަށާ އޮޑިަޓށް ބޭުނންވާ ލިޔެކިޔުްނ 

ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތަކީ ރާއްޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ދުވަސްކޮޅެއް ނޫންކަމަށާއި، 

ވަނަ  2020ޖެއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ރާއްޖެ ލޮކުޑައުން އަކަށް ގޮސްފައިވަނީ މިގޮތުން، ދިވެހިރާއް

ވަނަ ދުވަހު  25ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަުރ  2019އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 

އެފަރާތަށް ޑޮކިއުމަންުޓ ރިކުއަސްޓު ނޯޓިސް  މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަްށއެދި

)ޑީ.އާރް.އެން( ފޮނުވުމުންވެސް އެފަރާތުން އޮޑިޓު ފައިނަލްކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީރާއަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 

ފަރާުތްނ ތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފުުރޞަތެއްގައި އެއް ފުރުޞަތެއްދީ އެ ފުރުޞަ ކެއެފަރާތަށް ެއތަ، ފައި ނުވެހުށަހަޅާ

ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއާ ޙިއްޞާ ކޮށްފައިނުވާއިރު، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ 

އޮޑިޓަށް ބޭުނންވާ ލިޔެކިޔުން ުހށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިނުވާަކމަށް ބުނަމަކީ ކަމުގެ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފުބުނުމެއްކަމުގަިއ 

 އިވެއެވެ.މީރާއިން ބުނެފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .40

ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޑިޓުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަރާތަްށ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ބެލުމެއްނެތި މީރާއަށް ފެންަނ ފެނުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަީކ  ޤާނޫނުން ލިބިީދފައިވާ ޔަޤީންކަމަށް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ 

އް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހަނި ނުކުރެވޭނެކަމަްށ ޟިއްޔާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ުބނާ ެއއްޗެއޮތޯރިޓީ، ޤަ

ކަނޑައަޅައި އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޓެކްސް  ،އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްަފއިވީނަމަވެސްއުޞޫލުން ބޭރުން މީރާއިން ނިްނމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް 

ައހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް  2ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގައި ީމރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކަކީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާތާ 

ގެންގޮސް ނިންމަންޖެޭހ އޮޑިޓުތަކެއްކަމަށްވާއިރު، ާޤނޫނުަގއި މީރާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ 

 ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީރާއިން ނިންމާފައި ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި

އެހެީނ، ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިްނމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް،  ކަަމށާއި،ނުބެލެވޭނެ

 ނުދީ މީރާއިން އޮޑިުޓކުރިޔަށް ގެންގޮސް އެފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ުހށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ފުރުަޞތެއް

އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެންިދޔަ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތަށް ލިޔެކިޔުން ކަމަށާިއ، އެހެްނނަމަވެސް، ނިންމާފައިވާނަމަ

ނެކަމެްއ ހުށަހެޅުމަށް އެތަކެއް ފުރުޞަތެއް މީރާއިން ދީފައިވާނެކަމީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންވެސް ދެބަސްވެލައްވާ

އެހެންކަމުްނ، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި  ކަމަށާއި،ނޫން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ

ންކަަމށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ފުށޫއަރާ ބީދައަކުންނޫއޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި 

މީރާއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުންނުދީ މީރާގެ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެފަރާތުގެ ކިބައިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ 

ްށ އުނިކަން އަންަނ ގޮތަްށ މީރާއިްނ ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަްށ ލިޔެކިޔުންނުދީ، އެފަރާތަްށ ޤާޫނނުން ިލބިދީފައިވާ ޔަޤީންކަމަ

ބަޔާންކުރާއިރު، އެ ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށް ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ޤީންކަްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުީދ މުތުލަޤު ގޮތެއްގައި ޤާނޫުނން ލިބިދޭ ޔަ

 ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ުބނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ބުނުމެއް ނޫންކަަމށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޭބންކަށް ޖަމާކޮށްފައިާވ  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .41

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ާއ  3ންމުން އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގައިވާތީ މީރާގެ ނި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ  3ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ރާ ފަރާތުން ޓެކްްސ ގޮތަށް މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިސްތިއުނާފުކު

 ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކޮށްފައިަވނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުަމށްކަމަށާިއ، އެގޮތުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ނަޒަރުކުރުމުން، "މީރާއިން  30އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  41.1

 އެންގުމެއް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާަތށް ފޮނުވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެ އެންގުމުގައި އޮޑިޓުކުރުމަށް ނިންމައި މިފަދަ

ޙަވާލާދީފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަްށ އޮްފ ޓެކްސޭޝަން ޢައްޔަންކުރާ ަފރާތްތަކަށް ެއ 

މާއްދާގައި  މިފަދައިން އެ އެންގުން ރައްދުވާ ފަރާތުްނ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ."

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޓެކްސް ަދއްކާ ފަރާތުގެ ކިބައިން އެފަރާުތގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މީރާއިން 

ފުރުޞަތު ދީފާއިވާއިރު، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް ބޭުނންވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން، ޓެކްސް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ  ވަނަ 23ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތތަކަށް ިބނާކޮށް އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ފައިނަލް ކޮށްފައިވާނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ 

ފަށް ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާީރ ތެރެއިން ކަމުގައިވުމުން،، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފާހަގަކޮްށފައިވާގޮތާ ޚިލާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން މީރާއަށް ިލބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުުމގައި މީރާއިން  3ޤާނޫނުގެ 

 ަމށާއި،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައިވާކަ

ކުރާ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓިކަމަްށ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު 41.2

ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އެ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ބޭނުންުކރެވޭނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓަށް 

ކުރުމުންނެވެ. ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެަފރާތުން ބެލެހެއްޓިކަަމށް ބަޔާންުކރާ ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއާ ހިއްސާ 

ނަމަވެސް، މީރާއިން އޮޑިޓެއް ކުރަން ގަސްތުކޮށް، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަިއ ދެ އަހަރު 

ފާއިތުވެފައިވީއިރުވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްބާރުުލން އޮޑިޓަށް ނުދީ އެފަރާތުެގ ވިޔަފާރީގެ 

 މަށާއި، ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަ

ގައި ޓެކްސް ނެގޭ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައިވާ  6އޮޑިޓުކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް % 41.3

)ބާރަ މިލިއަން ނުވަ ަލއްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ބާރަ  12,962,912.00ޖުމުލަ ޢާމްދަނީއަކީ 

 އޮންނަކަަމށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާިއރު، މީރާގެ އެފަރާތުގެ ވިކުރާއިން އެނގެންކަން ދިވެހި ރުފިޔާ(

)ސޯޅަ މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ބާރަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ  16,712,161.00އޮޑިޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ 

  ކަމާއި ޓެކްސް ނެގޭ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާމްދަނީގެ ތެރެއިން (ދިވެހި ރުފިޔާފަސްދޮޅަސް އެއް 
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 (ދިވެހި ރުފިޔާ)ތިން މިލިއަްނ ހަތް ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަ  49,249.003,7

އަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިނުވާ ޢާމްދަނީެއއް ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ 

ދައިން، މީރާއިންކުރި އޮޑިްޓގެ މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަ

ތެރޭގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ހިއްސާކުރުމަށް އެތަކެއް ފުރުސަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދެވި އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  23ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެ ފަރާތުންކޮށްފައި ނުވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ނުވަތަ އެފަރާތުން ގަންަނ 7( އަދި )5) (،1ގެ )

މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި އެއްފަދަ އެެހން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބާޒާރުގެ އަގާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރި 

ކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެ މުއްދަތުގައި ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަތެއްގައި ހިމެނޭ އެ ގިންތީގެ އެހެން ޓެ

ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންެޖހިފައިވާ ޓެކުހުގެ އެވްރެޖާއި އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތްތަކުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަާކއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ިހމެނޭ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަްށ 

ވަނަ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާއިރު ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަން އެނގެން  39ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ޓެކްސް

ވަނަ މާއްދާގައި  23އޮންނައިރު، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓުގައި ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

އިވާ އަދަދަކީ  ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފަ

 މަށާއި އަދި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ހުދޫދުގެ ތެެރއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޞައްޙަ އަދަދެއްކަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި "އެފަރާުތން ކުރާ ވިޔަފާރި  5ވަނަ މާއްދާގެ  23ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަާވއިދުގެ  41.4

ނޭ އެ ގިންތީގެ އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެ މުއްދަތުގައި ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަތެއްގައި ހިމެ

ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންެޖހިފައިވާ ޓެކުހުގެ އެވްރެޖް" ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވައިުރ، ޚުޞޫމާތު 

ރުލުން އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާ

ދީފައިނުވާތީ، އޮޑިަޓށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރާއިރު، އެފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނުގަިއ 

ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކަކީ އެފަާރަތށް ލިބިފައިާވ އާމްދަނީއަށްވުރެ މަދު އާމްދަނީއެއްކަމަށްވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ  6އި މީރާއިން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ އެއް ގިންތީގެ، ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަތުގަ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބެލެަމށްފަހު ެއފަރާތްތަކުގެ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ އެވްރެޖަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އަދަދު 

 މަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާކަ
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ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ނިންމިއިރު  ތާއަކީ:ހަވަނަ ނުކު  .42

ސިނގިރޭޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފައިދާގެ އިންސައްތައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކަށް ފެންނަ ފައިދާެގ 

ގަކޮށްަފއިވާ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެްނ ައންނަނިވި ކަްނތައްތަްއ އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަެދއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާހަ

 ކަމަށާއި، އެގޮތުން މީރާއިން ފާހަގަކުރާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  23އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓްގައި، ޓެކްސް ނެގުމުބާހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  ޚުޞޫމާތު 42.1

ރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮްށ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއް ގިންތީގެ ވިޔަފާ

އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކާިއ 

މާއްދާގެ  ަވނަ 30މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީެއވެ. އެހެންކަމުން، ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަްށ ބެލުުމން، މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެްނދާ އޮޑިޓުތަކުގައި  93)ރ( އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިުދގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެިކޔުންތައް މީރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދީ އޮިޑޓަށް ފުރިހަަމ 

ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްީވނަމަވެސް އެފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް  އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އިސްތިުއނާފުކުރާ

ފޯރުކޮށްދިނުމެއްނެިތ، އެފަރާތަްށ އެ ފުރުޞަތުނުދީ މީރާއިން އޮޑިޓުގެ ނިންމުމުގައި ވާޞިލްވެަފއިވަނީ ހިޔާލީ 

  ންކަމަށާއި،އަދަދުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްަފހު ކަމަށް ބުނުމަކީ ހަމަޖެހޭ ުބުނމެއް ނޫ

އެގޮތުން، މީރާއިން އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި ސިނގިރޭޓަށް އިތުރުކޮށްފަިއވާ ފައިދާގެ  42.2

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

ވޭނެ ވަޞީލަތްަތކުގެ ގޮތުގައި ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ިމފަދަ އޮޑިޓުތަކުގައި މީރާއަށް ބޭނުންކުރެ

 އަދި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައްޙަ ޢަދަދެއްކަމަށާއި

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އަަދދުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މީރާއިން 

 ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެޭނ އަަދދުތަކުގެ ސައްޙަކަން ސާބިތުކޮްށދިނުމަށް ކަމާ ކުރާ އޮޑިޓާ

ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްުޓމާއި، މީރާއިން އެދުމުން އޮޑިަޓށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްިދނުމަކީ ޓެކްސް 

 . ދައްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން މީރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .43

އޮޑިޓުތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ކަމުގައިކަމާއި، ބަުހސްގެ ބޭނުމަށް އިުތުރ 
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ވޭނެކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ވަޞީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެ

ވަނަ  16( ވަނަ ނަންބަރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 39ޤާނޫނުގެ 

 އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ ށްކަމުގައިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފަ 43މާއްދާގެ )ރ( އަދި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

 ބުނެފައިވީނަމަވެސް؛

މީރާގެ ިންނމުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤާނޫީނ މާއްދާތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެހެންބުނުން ފިޔަވައި،  43.1

ޑިޓުކުރިޔަށް މީރާއިން އޮ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންމަށާއި، ޚިލާފުވެފައިވާގޮތެއް އެފަރާތަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަ

ގެންދާއިރު "ބަހުސްގެ ޭބނުމަށް މީރާއަށް އެނޫން ވަީޞލަތެއް ޭބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލިނަމަެވސް" މިފަދައިން 

ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއަށް އޮޑިޓު ކުރިޔަށް  23ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ގެންދާއިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަޞީލަތް

  މަށާއި، އިތުރުން އިތުރު ވަޞީލަތްތައްެވސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަން އެނެގން އޮންނަކަ

ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ  6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ނިންމުމުގައި މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ އެހެން  43.2

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  6މާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މަޢުލޫ

ސަބަބު ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަާޔންކޮށްފައިވާއިރު، މީރާއިން އިްސތިއުނާފުކުރާ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދަިއން މީރާއިން  5 ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ޮއބްޖެކްަޝން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ

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

ްއ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތގެ އޮޑިޓު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި އެފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއާ އެއްގޮތް، އެ

ފަރާތުގެ  6ސިނާޢަތެއްގައި ހިންގޭ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ 

ވިޔަފާރީގެ އެވްރެޖަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު ގެ އަދަދު 

ޓެކްސް ޓްގައި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެހެންަކމުން، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިމަށާއި، ކަނޑައަޅާފައިވާކަ

ވާ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބިގެން 23ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

މީރާއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށްވާއިރު، ޚުސޫމާތު އުފެދިފައިވާ އޮޑިޓަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 

( ަވނަ ަނންބަރާ ޚިލާަފށް މީރާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންުމމެއްކަމުގައި 3ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 39ނުގެ ޤާނޫ

 ކަަމށާއި،ނުބެލެވޭނެ
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ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ  6އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް މީރާއިން އިތުރު  43.3

މާފައިވުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮޑިޓު ނިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ިރޢާޔަތްކުރުމުން  16ލިބިފައިވާކަމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނީ އެ ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިފަހައްޓާފައި

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަކަށްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމަީކ އެ ޙައްޤެއް 

ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިަފހައްޓާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ިޒންމާއެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން 

ޔުން ހިއްސާކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެތަކެްއ އޮޑިަޓށް ބޭުނންވާ ލިޔެކި ވީނަމަވެސް،ބަޔާންކޮށްފައި

ފުރުޞަތު ދީފައިވީއިރުވެސް، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭުނން ހިފާފައި ނުވާތީ މީރާއިން ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާީރ 

 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާ އެއް ގިންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ 23ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓު އަދަދު 

ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެ އަދަދަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ވަރަށް ތަފުޞީލްކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި 

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭުންނ އެހެްނކަމުން، އެފަރާތަށް ލިބިގެންާވ ލިޔެކިޔުން މަށާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ

އެފަރާތުން ހިފާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މީރާއަށް ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން 

ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުްނހިފައި މީރާއިން އެފަރާތުގެ އޮޑިޓުގެ ނިންމުމަށް ވާިޞލްެވފައިވުމަކީ، 

ގެ )ރ( ގައި ބުނާފަދައިން އެފަރާތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިާވ ވަނަ މާއްދާ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފަހައްޓާފައިވާުވްނކަމުގައި ބެލުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމެއްކަމުގައި 

  ކަމަށާއި،މީރާއިން ނުދެކޭ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް މީގެ އިތުރުން، މީރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓް 43.4

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ިހސާބުތަކަށް ބަލައިެގން މީރާއިްނ އަންދާޒާއެއް  6ރިޢާޔަތްކުރުމަކާ ނުލައި އެހެން 

ޓެކްސްދައްކާ  6ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާކަމާ އެ 

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ އިސްތިއުނާފުކުރާ  6ރާތުގެ ހިސާބުތަކަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ އިތުރުން، އެ ފަ

ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ މުހިއްމު އެތައް މައުލޫމާތެއް މީރާއިން 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުންކަމާ އެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމުްނ، މީރާއިން ކުރި ޢަމަލަކީ

ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

mailto:info@tat.gov.mv
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ބަބު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އިދާރީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަ 43ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އޮޅުންނާރާނެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްީދފައިނުވާކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ  43ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމުގައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ގޮތާ ފިޔަވަޅެއްގެ" ސަބަބުން ގެއްލޭ ޙައްޤެއްގެ ވާހަކަ 

ޚިލާފަށް ޤާނޫނަކުން މީރާގެ މައްޗަށް އަދާކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ މީރާއިން 

އޮޑިޓު ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާ ސަބަބު ސާފެއްނޫނެވެ. އަދި، 

މަރުޙަލާގައި ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދޭ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން 

އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ޓެކްސްދައްކާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މީރާއިން އަޅާ އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ އެއްވެސް  43ނުއަސާސީގެ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވާއިރު،މިހާލަތުގަިއ  ޤާނޫ

 ކަމަށާއި އަދި،ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގައެއް އޮތްކަމުގައި މީރާއިން ނުދެކޭ

އްދާގެ ދަށުން ވަނަ މާ  42މީރާއިން އެފަދައިން އޮޑިޓު ނިންމާފައިވުމުން، ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  43.5

 ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުއަސާސީއިންއަދި  އިުޢތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤާއިލިބިދީފައިވާ 

 އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނ ނުކުރެވޭކަމަށް 

އްޤުތަކަށް އުނިކަމެްއ އައިސްފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކުންަކްނ އެފަރާތުްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ބަޔާންކުރެވުނު ޙަ

ެއހެނީ، މި މައްސަލައަކީ ިއއުތިރާޒު މަރުޙަލާ ނިމި ޓެކްސް އެޕީލް މަށާއި، ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަ

ވާ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާުފކުރެވި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާއިރު، އެފަރާތުން ޙަވާލާދީފައި

 މީރާއިން  ޒިންމާއެއްކަމުގައިއައިސްފައިވާގޮތް ބުނެދިނުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން 

  ބުނެފައިވެއެވެ.

 އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މީރާއިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީއަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .44

ން ނިންމާފައިާވ، ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނާއި ައދި 

ޚިލާފަށް ނިންމާފައިާވ އާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ -މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ

 ޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބަނިންމުމެއްކަމަށް 

ވަނަ  84އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީ  TR-2015/A2މީރާގެ ނަންބަރު  44.1

މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ހުދޫުދގެ ތެރެއިްނ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި، އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގ އެއްކަމަށާ

އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި "އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން" ތައް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

"އެންމެހާ  ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ބޭނުްނވާ

 ލިޔެކިޔުމެއް" ހުށަހެޅުމުގެ ފުރަސަތު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގން ނުވާކަމަާށއި، 

ޓެކްސް ރޫލިންގ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  TR-2015/A2މީރާގެ ނަންބަރު  44.2

ން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތު 42ޤާނޫނުގެ 

ބާރުދިނުމުގެ ގޮުތން އެ އިއުތިާރޒުކުރާ ކަމުގެ އެންގުން ރައްދުާވ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ިމންަވރު އަންގާ 

އެންގުން" ނެރުމާހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ލިޔެކިއުމާިއ ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެކަމަށް ކަުމގައިވާއިރު، 

އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުމަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިާވ  ޞޫމާތުޚު

 ށާއި އަދި، ލިޔެކިއުންތަކަކީ އޮޑިޓް މަރުހަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވި ހުށަހަޅާފަނުވާ ލިޔެކިއުންކަމަ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޒުމަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅިގެން ދިޔުމަކީ، އޮޑިޓު މަރުޙަލާގައި ހުށަނޭޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އިޢުތިރާ 44.3

އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އޮތް "ދެކޮޅުނުޖެހޭ" ކަމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަން އިސްލާޙުކޮށް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި 

މަށް، ޤާނޫނެއްގެ މަތިން ނުވަތަ ގަާވއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް ހެދުަމކީ މީރާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، 

އިދާރީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ރޫލިންގ އަކީ  TR-2015/A2އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މީރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ވާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް އިދާރީ ގަވާއިދުގައިޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ 

ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާާލފައިވާ ރޫލިންގ އެއްކަމަށް މީރާއިްނ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނެކަަމށާއި، އެހެނީ، ެއ 

ރޫލިންގ އަކީ ޓެކްސްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުިލބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިްނގއެއްކަމުން،  84އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ، މީޑިއާނެްޓ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި ަމއްސަލައިގައި 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  74ޟިއްޔާގެ ޤަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ -ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ

އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި ޚިލާފަށް މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނުމުެގ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.  މީރާއިން ޖާގައެއްނެތްކަމުގައި 
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 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 އިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު ރައިބިއުނަލްގެ ނަ ޓް 

 ،ހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއިތުން ފާ ފަރާ  ޢަބްދުލްޤާދިރު އަޙްމަދު )އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ  އިގައި އްސަލަ މި މަ 

( ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް )މީރާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  ރައްދުގައި  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި

ލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ  ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ގެ ފަރާތުން

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު 

 މީރާގެ ނިންމުން ބިނާވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތާއި ސަބަބުތައް 

މި މައްސަލައިގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، .1

އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް މީރާއިން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  16އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހިސާބުތަކާއި އަދި އޮޑިޓަށް ިލބިަފއިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ިރއާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޓެކްސް 

-IBDބަޔާނުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ހިމަނައިފައިވާ އަދަދު މަދުަކމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮްށ، ީމރާގެ ނަންބަރު 

CN/GST/2018/340   ު1004313އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި މީރާގެ ނަންަބރ/NOTA-GST/STAS/2020/02 

ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތަށް ޓެކުހުގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެޭހ 

ލާދީ، މީރާއިން ިހންގި އޮޑިޓް ކުރިއަްށ މިންވަރު އަންގައިފައިވެއެވެ. މީރާގެ އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ނިންމުމަށް ހަވާ

ގެންގޮސް، އަދި ނިންމައިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް 

ގައި އެފަރާތުން މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ.  2020ސެޕްޓެންބަރު  17ރިއާޔަތްނުކޮށްކަމަށް ބުނެ 

ތުން ހުށަެހޅި އިއުތިރާޒުގައިވާ ކަންކަމަށް ރައްދުދިނުމުގައި، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ

ލިޔުކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅާ، އަދި އީ.މެއިލްގެ ޒަރީއްޔާއިން އެ 

ގުމެއް ންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ 31 17ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ކަމާއި ޓެކް

ފޮނުވައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީާރއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރުމުެގ ކުރިން މީރާއިން 

އުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވެސް އިސްތި

                                                           
   )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  16
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( 2010/03ޤާނޫނު ނަންބަރު  17
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ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުެގންނަންެޖހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ުބނެ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުްނ 

ގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ  2021ޖަނަވަރީ  11ދަމަހައްޓާ 

މީރާގެ ނިންމުން އަންގައިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަެހޅި އިއުތިރާޒާއެއްކޮށް  18ރިޕޯޓްއިން

 19ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  A2-TR/2015ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިުނގަންނަން ިނންމައިފައިވަނީ މީާރގެ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ އާިއ  39ވަނީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. އަިދ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ނިންމައިފައި

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން، މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިުއ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.  23ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 ންމުމާގުޅޭ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކުރަން ނިންމި ނި

މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ  ދެވަނަ ކަމަކީ، .2

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމާއި، މީރާއިްނ އޮޑިޓް ނިންމައިފައިވަނީ ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ 

ަވަނ  39އްދާއާ ޚިާލފަށްކަމަށް ުބނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ބާރު ދިނުމުގެ ޮގތުން ެއ ޤާނޫނުގެ ަވނަ މާ 39ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، މީރާއިން "ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި، ލިޔެކިޔުންތައް.."  30މާއްދާ އަދި 

ލަފާކުރެވޭ އަދަދެއް އެއީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތެގ  އޮޑިޓްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މީރާއަށް

އާމްދަނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮަތީކ 

ޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ ދިވަހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މޯލް

ވަނަ ޖުްމލައިން ެފށިގެން ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވާހަކަތަުކން ކަނޑައަޅައިފައިާވ  4ަވނަ ފިޤްރާގެ  73އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގެ 

އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނިންމި ިނންމުމެއްކަމަށްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެެވ. ހުށަހެޅިފައި މިާވ 

އޮޑިްޓ   އި ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ރައްުދދީ ބުނެފައިވަީނ، އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުގެމައްސަލައިގަ

ހިނގަމުންދިޔައިރު އެފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ގިނަގުނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދީފައިވާކަމާއި، އެކި ފަހަރު މަތިން 

އްޔާއިން( ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ )ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަދި އީމެއިލްގެ ޒަރީ

 31ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  2019ނޮވެްނބަރު  24އިތުރުން މީރާއިން އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތަށް 

                                                           
 އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް OA/2020/052-220ގައި ފޮނުވައިފައިވާ ނަންބަރު  2021ޖަނަވަރީ  11މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް  18
 ރޫލިންގ A2-TR/2015ގައި މީރާއިން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު  2015އެޕްރީލް  8 19

mailto:info@tat.gov.mv
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އް ފޮނުވައިފައިވެއެވެ. އަދި ގެ ދަށުން "ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އެންގުން" އެ 20ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްއަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ 

 2020އޮގަސްޓު  10ފުރުސަތު ދީފައިއޮތް ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ، އެއަށްަފހު 

ގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުަވއިފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ 

ޓެކްސް  TR-2015/A2އިއުތިރާޒާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނުަގންނަން ނިންަމއިފައިވަނީ މީރާގެ ނަންބަރު 

 ރޫލިންގގެ ދަށުންކަން އެނގެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  271ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ .3

ފާސްކުރާ ޤަނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން  ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިފައިވާ، ައދި ޤާނޫނީ ބާރާއެކު 

އްޗަށް ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެ މަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން އެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ." 

 މިފަދައިންނެވެ. 

ށްފައިވަނީ "ޓެްކސް ޤާނޫނެއްގެ ދަުށްނ ގައި ބަޔާންކޮ މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ 84ދާރީ ޤާޫނނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި .4

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށާއި ޓެކްސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްްސ 

ޕްރިނސިޕަލްތައް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެްކސޭޝަން ނެރޭ ޓެކްސް ރޫލިންގއަކީ އެ ރޫލިންގއެއް 

 މިފަދައިންނެވެ.  21ސް ޤަނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ބަޔެކެވެ."ރައްދުވާ ޓެކް

ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 3ޓެކްސް ރޫލިންގގެ  TR-2015/A2މީރާގެ ނަންބަރު  .5

އެންގުމަކަށް  ޒުކުރާކަމުގެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާ 42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އެންގުން"  ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުްނ، އެ އިއުިތރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ރައްދުވާ "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންަވރު އަންގާ

 " މިފަދައިންނެވެ. .ނެރުމާ ހަމައަށް މީރާއަށް ހުށަހަަޅއިފައި ނުވާ ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ

                                                           
ބަޔާންކުރާ އެންގުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ގައި  )ހ(ރާއިން މި މާއްދާގެ މީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " 31ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  20

މުއްދަތެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އަތުގައި ނުވަތަ  )ދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން 30 ބޭނުމަށް، އެންގުމަކުން، އެއެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ހޯދުމުގެ
 .މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ  އް ޙާޞިުލކުރުަމށްޓަކައިލިޔެކިއުންތައް ތިރީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަދުތަ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އޮތްގޮތް.  84މިއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  21
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 R-45/2013ޓެކްސް ރޫލިންގ، ގަވާއިދު ނަންބަރު  TR-2015/A2އިވާ މީރާގެ ނަންބަރު އިސްވެބަޔާންކޮށްފަ .6

މެދުވެރިކޮށް ބާޠިލުކޮށްފައިވާަކްނ  22ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 4)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު( އަށް 

ރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ އެނގެއެވެ. ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ

ގައިކަން އެނގެންއޮންނަިހނދު، އެ ތާރީޚުގައި މީރާގެ  2020ސެޕްޓެންބަރު  17ގުޅިގެން އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ 

ެޓކްސް ރޫލިންގއަކީ ޤާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެން ޢަމަލުކުރެވުމުްނދާ ރޫލިންގއެއްކަމަްށ  TR-2015/A2ނަންބަރު 

 އެވެ. ބަލަންޖެހެ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ވ. މޯލްޑިވްސް މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ  ތިންވަނަ ކަމަކީ، .7

ރޫލިންގ ތަޠުބީޤުޮކށްފައިާވ  ޓެކްސް A2-TR/2015މައްސަލައިގައި މީރާގެ ނަންބަރު  23އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

އިފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނިންމުްނ އުފަންވި އޮޑިޓުގަިއ ގޮތާބެހޭގޮުތން ނިންމުމެއް ނިންމަ 

ތަކުގެ ތަފުސީލީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް، އުރީދޫ  އަންއައިޑެންޓިފައިޑް އެކްސްޕެންސަސް""

 ފުރުސަތު ލިބިފަިއއޮތް މުހުލަތުގައި އެ އެވެ. އެއެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކުން އެނގެ، ދީފައިވާކަންމޯލްޑިވްސްއަށް 

ހުށަހަޅައިފައިާވ  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިންއިއުތިރާޒު މަރުޙަލާގައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ، 

ފިޤްރާާއ ވަނަ  3ރޫލިްނގގެ  ޓެކްސް TR-2015/A2ނަްނބަރު މީރާގެ ރިއާޔަތް ނުކުރުމަކީ މީރާއިން ލިޔެކިޔުންތަކަށް 

 ނިންމައިފައިވެއެވެ. މީރާގެ އޮޑިޓެއް ފުރިހަމަކޮށް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުން ނެރުމުގެ ކުރިން، އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް ބޭުނންވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް  39

އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަީކ  ،ލަތެއްގައި، ހިނގަމުންދާ އޮޑިޓަްށ އެއްބާރުުލން ދިނުމަްށޓަކައިމީރާއިން އެދިއްޖެ ހާ

 A2ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ، މީރާގެ 

 .24ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

( މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅި އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައިގައި 2021ފައިވާ އުރީދޫ ވ. މީރާ )އިސްވެބަޔާންކޮށް

ވާޤިއާތަކުގެ މައްޗަށް އެ ނިންުމން ތަޠުީބޤުކުރެވިދާނެކަމަށް އަުހރެންދެކެމެވެ. އެހެނީ، އެ މަްއސަލައިގެ ހަސްމުންގެ 

ވާތީ އަދި އެ މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތަކާއި މި މައްސަލައިގެ ވާޤިއާތައް މެދުގައި އޮތް ޖަދަލު ބިނާވާ ޤާޫނނީ މާއްދާ އެއްގޮތް

                                                           
މާރިޗު  15ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިަފއިވަނީ  4ވާއިދު( އަށް )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަ R/2013-45ނަންބަރު  22

 ގައެވެ. 2021
 މައްސަލަ. މީގެ ފަހުން މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދޭނީ 'އުރީދޫ ވ. މީރާ B/2019/008-CA-TATގައި ނިންމައިފައިވާ ނަންބަރު  2020އޮގަސްޓު  30 23
 އި' ގޮތުގަ(2021)
ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް )ބީ.ވީ( ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލަތަކުގެ  2022ޖަނަވަރީ  23 24

 ވަނަ ފިޤްރާ. 15މައްސަލަ( ރައުޔުގެ  TAT-CA-B/2020/022އަދި  TAT-CA-B/2019/014)ނަންބަރު 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

އެއްގޮތްވާތީއެވެ. ހިނގަމުންާދ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯުދމަށްޓަކައި މީރާއިން 

ވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައްކައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައި ،ފަހަރެއްގެ މަތިން އަންގައިފައިވާކަމަށް 2ލިޔުމުން 

ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. އަދި މީރާއިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޯނުެގ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅަން 

 ހެއްކެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަަތ ގުޅައިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވީަނމަވެސް، އެ ބުނާބުނުން ސާިބުތކޮށްދެވޭފަދަ

 ހުށަހަޅައިފައެއްނުވެއެވެ. 

-DRN/1004313ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް މީރާގެ ނަންަބރު  2019ނޮވެންބަރު  25 .8

GGST/SMI/2019/02 ިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ެއްނގުން" އެއް ފޮނުވައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި ެއ "ލ

ޓަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ މައުލޫމާތުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވެއެެވ. ގައި މީރާގެ އޮޑި 1އެންގުމުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށްނ  31އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން އެ ވަނަ މާ 31ފޮނުވައިފައިވާ އެންގުމެއްކަން އެނގެންއޮންނަިހނދު، އެ އެންގުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޓްރައިބިއިނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ  30އެންގުން ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެންގުމެއްކަން އެނގެއެވެ. އެހެނަސް އެ އެންގުން މި ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، 

އޮގަސްުޓ  10އިވާ މުއްދަތު ފަހަަނއަޅައިދިއުމަށްފަހު، އަދި މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުން ިނންމި ތާރީޚުކަމަށްވާ އެ އެންގުމުގަ

ގެ ނިޔަލަށް، އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަްށ ހުށަހެޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން  2020

ތުގެމަިތން ވީހިނުދ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އިއުތިރާޒު މަރުހަލާގަިއ އެނގެއެވެ. އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން އެގޮ

ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ މީރާގެ އިސްވެހަވާލާދީފައިވާ އެންގުމުގެ ދަށުްނ ހުށަހަުޅމަށް އަންގައިފަިއާވ 

މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ މީރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަން އެނގެންއޮންނަހިނދު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްނުކުރަން 

 ޓެްކސް ރޫލިންގއާ އެއްގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.TR-2015/A2  ނަންބަރު

 ކަނޑައެޅި އަދަދާބެހޭގޮތުން  މީރާއިން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މުދަލާއި ގެ ނިޔަލަށް  2018ޖޫން  30ން އި 2016ޖުލައި  1 ،ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ  .9

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަންެޖހޭ ޓެކްސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ 

ންތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވުމުްނ، ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އަންގައިފައިވީނަމަވެސް، އެ ލިޔެކިޔު

ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން އަދަދެއް 39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވަނީ، މީރާއިން ހިންގި އޮިޑޓުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ 

mailto:info@tat.gov.mv
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ވަނަ މާއްާދ  39ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަދި އެ ޤާނޫުނގެ  3ދަދަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އަ

އާ ޚިލާފަށް ނިންމި ިނންމުމެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުްނ، ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  39އާއި 

އެފަރާުތން ހިސާބުކޮށްފައިވަީނ  ދައްަކންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ންފަރާތަކުއެ...ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " 30ޤާނޫނުގެ 

ބޭނުންވާ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް  ޤީންކުރުމަށާއިސް ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަޓެކް

ންތަކަށާއި ޔުޔަފާރީގެ ލިޔެކިބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ވި " ...ބަލާކަން  ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް 

މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " 39ހިސާބުތަކަށް ބަަލންޖެހޭކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ެއގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްނަމަެވސް، އިސްތިއުނާފުކުރާ  .."ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

ނެގޭ މުއްދަތަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަީނ  ތުގެ ހިސާބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އޮޑިޓްކޮށްަފއިވާ ޓެކްސްފަރާ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކުން އެނގެންއޮންނަހިނުދ، އެއަށް ރިއާޔަތްކުރެމެއްނެތި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި  3ސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމަކީ އި

ކަެމއްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން ބުނެފައިވެއެވެ. ިމ  ވަަނ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ 39)ރ( އަދި އެ ޤާޫނނުގެ 

ތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަަމ ވާހަކަތަކުގެ ރައްދުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވަީނ، އޮޑިޓް ހިްނގި މުއްދަ

އެއްބާރުލުން ލިބިފަިއނުވާކަމާއި، އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ެއ 

ހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާކަމާއި، ެއ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިާސބުތައް ހޯދުަމށް ޓެކްސް ނެގުާމބެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަިކ އެންގުމެއްވެސް ފޮނުވައިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެނަސް ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫުނެގ  31

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސުންގަޑިއެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، ައދި އިސްތިއުނާފުކުރާ  39

 10ފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުަށހެޅުމަްށ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ފުރުސަތުަތކެއް ދީފައިވާތީ، ފަރާތުގެ ވިޔަ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮުތގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ މިްނވަރު އަންގާ އެންގުމާިއ  2020އޮގަސްޓު 

 ވެ.އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފޮނުވައިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެ

ގެ )އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް( ެގ  4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން  .10

ގައިވާ ގޮތުން، އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނައިަފއިވާ އަދަދަކީ ޓެކްްސ  4.1

ތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އަދި އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާުތގެ މައްޗަށް ބަލައި ދައްކާ ފަރާތުގެ ހިސާބު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަުދްނ  1ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްކަމުން، އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 

 1ގެ ޖަދުވަލު  6ެވއެވެ. އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން ދެއްކިފައިވާ ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
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)ހައެއް އިންސައްތަ( ގައި ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީގެ ތަފުސީުލ  6ގައި މީރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާ %

 ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެހެނިހެން މުާދ ވިއްކައިގެން ލިބުނު 1.1ކަމާއި، އެ ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު ހިމަނައިފައިވާ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސިނގިޭރުޓ  1.2އާމްދަނީ މީރާއިން ހިސާބުކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި، ޖަދުަވލު 

ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްަދނީ ީމރާއިން ހިސާބުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަތފުސީލު ހިމަނައިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އޮޑިޓްކުރެވުނު 

ރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމަށް އަދި، އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަްށ މުއްދަތާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކު 

މީރާއިން އަންގައިފައިވީނަމަވެސް، އެ އެންގުމަށް ަތބާނުވެ މީރާގެ އޮޑިޓަށް އެއްބާރުލުން ދީފަިއނުވާީތ، ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ 

ވަަނ  23ާޅއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އަދަދެއް ކަނޑައަ 39އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައުލޫމާތަށް ރިއާޔަތްކުރެވިދާނެކަން 7( އަދި )5(، )1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަްށ  23އެނގެންއޮންނަިހނދު، ޓެކްްސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުެގ 

 ޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ އަދަދަކީ ޞައްޙަ އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ރިއާ

އުފެދިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އާމްދަނީ  ޚުޞޫމާތު .11

ތިރާޒު މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުެގ ހިސާބުކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ތައުނު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިއު

އިއުތިރާޒުކުރާކަން އަންގާ އެންގުމާއެކު އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހަޅައިފައި އޮތްކަމުގައި 

ޔަތްނުކުރުމަށް ޓެކްސް ރޫލިންގއަށް ހަވާލާދީ އެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާ TR-2015/A2ވީނަމަވެސް، މީރާގެ ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުން މީރާގެ އެ ވަނަ ފިޤްރާ 8ވަނަ ފިޤްރާއިން  2މީރާއިން ނިންމައިފައިވާކަމަށް އެނގެއެވެ. އަދި މި ރައުޔުގެ 

ވަނަ ފިޤްރާގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް  3ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ޓެްކސް ރޫލިންގގެ 

 ނިންމައިފައިވާނެއެވެ. 

ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި، ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީރާއިން  2022މާރިޗު  20 ފަސްވަނަ ކަމަކީ، .12

އާމްދަނީ ކަނޑައަޅުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ އެކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

އެހެން ޓެކްސް ދައްާކ  25ޝަރީފު ޤަޟިއްޔާގައި هللا ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ަޢބްދުހުކުމްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަ

ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓުްނ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

                                                           
 ޝަރީފް"هللا މީގެ ފަހުން "މީރާ ވ. ޢަބްދު .ޤަޟިއްޔާ A/423-2018/HCރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ގައި ދިވެހި 2021ޑިސެންބަރު  14 25
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  43 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ޝަރީފް ޤަިޟއްޔާގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، ފަނޑިޔާރު هللا ޢަބްދުއިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ.  .13

ވަނަ ފިޤްރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ "ކުރިންވެސް ބުނި ފަދައިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  15ރައުޔުގެ  މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ

 39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކަކީ 23އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަެށވެ. އެ ކަންތައްތަކަކީ، 

އްދާއަށް އެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސީދާ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަންވެސް އެ މާ

ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  16ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ..." އަދި އެ ރައުޔުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ މާއްދާއެއްކަމުން މި މާއްދާގައި  23ގަވާއިދުގެ 

ގައި އައު ކަންތައްތަކެއް މީރާއަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ... ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަލީ

މި މައުލޫމާތު ލިބުމުން މި މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެކަން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން  32ނުގެ އެ ލިޔުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ، ކަށަވަރުކުރެވޭނީ

ވަނަ ފިޤްރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "މީރާއަްށ  17ހޯދައިގެންކަމަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލުކުރެވެއެވެ..." އަދި އެ ރައުޔުގެ 

ދު ކަނޑައަޅައިފިކަމުގައިވަނީނަަމ، ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން އެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ޓެކުހުގެ ޢަދަ

އެ ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އޭގެ ބަަދލުގައި މިފަދައިން ިލބޭ ލިުޔންތަކުގެ ޞައްޙަކަްނ 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ލިޔުންތައް ރަސްމީކޮށް މީރާއިން އެ ފަރާތްތަކުްނ ހޯދަންާވނެއެވެ..." މިފަދައިްނ 

އެވެ. ހަވާލާދީފަިއވާ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިާވ ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ނިންމުމަށް ަބދަލުގެންނަންޖެޭހފަަދ  26ޝަރީފް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެهللا ޢަބްދު

 ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.   ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއްެނތްކަމަށް އެ މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު، މީރާއިން އަންގައިފައިވާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަްށ  .14

 39ނެގުާމބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަިއފައިނުވާތީ، ޓެކްސް

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްޮކށް މީރާއިން އަދަުދ  23ވަނަ މާއްދާ އާއި ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ިފޤްރާގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ފަދައިްނ މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތެގ  10ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. މި ރައުޔުގެ 

ހިސާބުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މީރާއަށް ލިބިަފއިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ ަމއްޗަށްކަން އެނގެއެވެ. އާމްދަނީ 

ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުާރ  6އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތަށް ފޮނުވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ސެކްޝަން 
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ގައި  1.2އަދި  1.1ބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ޖަދުވަލު ފަރާތުގެ ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަީނގެ ތަފުސީލު ހިސާ

  27އަށް ބެލުމުން، ސިނގިރޭޓު ފިޔަވާ އެހެނިެހން މުދާ ގަތުމަށާއި  1.2އަދި  1.1ހިމަނައިފައިވާކަމަށްވެއެވެ. ޖަދުަވލު 

އެހެނިހެން ވަނީ ގަތުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތަ ކަނޑައަޅައިފައި 28ސިނގިރޭޓު

އަިދ  އެވްރެޖްކޮށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ.ފަރާތްތަކުން 

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

 6ރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއާ އެއްގޮތް، އެއް ސިނާއަތެއްގައި ހިންގޭ، ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކު

ޔަތްކޮްށ ޢާފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އެވަރެޖު ފައިދާގެ ނިސްބަތަށް ރި)ހައެއް( ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.   ބުކޮށްފައިވާކަަމށްއާމްދަނީ ހިސާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ މީރާއިން

ޝަރީފް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު، ހިނގަމުންާދ هللا އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ. ޢަބްދު .15

ގެ އިތުރުްނ މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤް ކުރާއިރު، މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހިސާބުތަކު

ލިބުނުގޮތް ސާފުކޮށް ބުނެދެވިފައެއްނުވެއެވެ. ހަމަެއއާއެކު، ބެލެމުންދާ ިމ  އޮޑިޓަށް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

)ހައެއް( ފަރާތެއްގެ  6މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި 

ށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިީވނަމަެވސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ވިޔަފާރީގެ އެވްރެޖަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެންގުމެްއ  32ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 29ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް 

އިްސތިއުނާފުކޮށްފައި މިވާ މައްސަލަިއގައި މީރާގެ އޮޑިޓަށް   ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު،ވާއިސްވެބަޔާންކޮށްފައި .16

ދަުދ އަޔަތްކޮށް އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ޮގތުގަިއ ދައްކަންޖެހޭ އާލިބިފައިވާ އެހެިނހެން މައުލޫމާަތށް ރި

 އެނެގްނ އޮންނާތީ، އެފަދަ މައުލޫމާުތ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެހެިނހެން ފަރާްތތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަްށ  32ޤާނޫުނގެ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ

                                                           

ގައިވާ ތާވަލުގެ ތިރީގައި  1.1ގެ ޖަދުވަލު  6ވައިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ސެކްޝަން ގައި ފޮނު 2020އޮގަސްޓު  10މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާަތށް  27  
 29ސިނގިރޭޓު ފިޔަވާ އެހެނިހެން މުދާ ގަތުމަށް ދިޔަ ހަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި % ނޯޓުކޮށްފައިވަނީ "

ކާތާއި އެއްހިސާބެއްގައި ހިންގަމުންދާ އެއްގޮތް އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުން، ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އޮޑިޓްކުރެވޭ ވިޔަފާރި ހަރަ
 " މިފަދައިންނެވެ. އިތުރުުކރާ އެވްރެޖް ފައިދާގެ ނިސްބަތަށް ރިއާޔަތްޮކށެވެ.

ގައިވާ ތާވަލުގެ ތިރީގައި  .21ގެ ޖަދުވަލު  6ޑިޓް ރިޕޯޓު ސެކްޝަން ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އޮ 2020އޮގަސްޓު  10މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާަތށް  28
ސިނގިރާޓުވިއްކާ ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ  10%ސިނގިރޭޓު ގަތުމަށް ދިޔަ ހަރަދުގެ މައްޗަށް އިތުރުކުރާ ފައިދާގެ އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައި  ނޯޓުކޮށްފައިވަނީ "

 " މިފަދައިންނެވެ. ރިާއަޔތްކޮށެވެ. ތުގައި އިތުރުކުރާ އިންސައްތައަށްގޮ ފައިދާގެ  ކޮށްއެވްރެޖް އެހެނިހެން ފަރާތްަތކުން
މުގައި ބެންޗުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މީރާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ނޯޓިސް އެއް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބޭއްވުނު އަޑުއެހު 2022މާރިޗު  20 29

 ފޮނުވާފައި ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2021/002މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

46 ގެ  45 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް:  3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ އްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މީރާގެ ޒިންމާއެއްކަޞައެންގުމެއް ފޮނުވައި އެމައުލޫާމތުގެ 

މާތު ޞޫޚު ޝަީރފް ވ. މީރާ މައްސަލައިގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާކަން އެނގެންއޮްނނަހިނދު،هللا ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އަބްދު

އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އެ މަޢުލޫމާުތތައް އެެހނިހެން ފަރާްތތަކުން ޯހދުމަށް ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ 

، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެންގުމެއް ފޮނުވައިފައި ނުވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވާތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 32ނުގެ ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން މީރާއިން އަދަދެއް  39އެފަދަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ކެމެވެ. ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް އަހުރެން ނުދެ

 ރައުޔު  އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައީސް ިއބުޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ .17

 ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައުޔުށް ތާއީދުކޮށްފީމެވެ. ގެޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު ރައީސް ިއބުޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ .18
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