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  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  

  މުނުގޮތްިނ މައްސަލަ

  
 

 TAT-CA-B/2020/023  މައްސަލަ ނަންބަރު:

  1019549ޓިްނ: |  ްޕަރިއެވްޓ ިލިމެޓޑް  ިރޯޒްޓސްެއޓްޮމްސިފައރ ަކިނ   އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

  ޯމލްިޑްވްސ ިއންަލްންޑ ެރެވިނުއ ޮއޯތިރޓީ   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

  1444ުމަޙްއަރްމ  13ަރ   މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

  2022ޮއަގްސުޓ  11  
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  މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން

  (ިރާޔަސުތ)އަްލާފޟިްލ ުޙސައިްނ ޒައިދާްނ ަޖލީލް  ،ރަީއސް  ިއބު ނަ  މަްއސަަލ ބެލި ބެންޗް:

  މެްނަބުރ، އަްލާފިޟލް ިއސްާމޢީްލ ސާިޖދު   

  އަްލުއްސާތޛާ ަޚދީޖާ ނަޢީމް  ،މެްނަބރު   

    

    

ިޖސްްޓރޭޝަްނ (ރަ  ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ިރޒޯްޓސްއެޓްޮމްސިފައރ ަކނި   ިއްސިތއުާނުފުކިރ ފާަރްތ:

  )C-0138/2013 ނަްނަބރު:

-P ަންނަބރު: ިޖސްްޓޭރަޝން ރަ( ލލޕ ސް ެއފް.ޭޖ.ެއސް ެއސޯިސއޭޓް   ަތްމސީުލުކިރ ަފާރތް:

001/2010(  

    

  މޯލްޑިްވްސ ިއންލަންޑް ެރެވނިުއ އޮޯތިރޓީ   ިއްސިތއުާނުފ ަރްއދުވި ަފރާތް:

    

  1442 ުމަޙްއަރމް 12  ިއްސިތއުާނުފުކިރ ާތީރޚް:

  2020ޮއަގސްުޓ  31  

    

ރަިޖްސްޓީރ ުކރެވުނު ާތީރޚް ިއްސިތއުާނީފ ަމްއސަަލ 
1
  1442 ުމަޙްއަރމް 12  :

  2020ޮއަގސްުޓ  31  

    

 

 

 

 

  

                                                            
  
  
 ަވަނ ާމއްާދެގ (ރ) ގެ ޭބުނަމށް. 44 ގެ  (ެޓކްސް ެނގުާމެބޭހ ިއދާީރ ާޤޫނުނ) 2010/3ާޤޫނުނ ަންނަބުރ   1



 ެޓްކސް ެއޕީލް ޓްަރިއިބއުަނލް، މާލެ، ިދެވހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަަލ ަންނަބުރ: 

      

 

 

ަސފުހާ      40 ގެ 3  
 www.tat.gov.mv ވެްބސައިްޓ: info@tat.gov.mvއީމެިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަަނ ފަްނގިފިާލ، ެދވަ

 ންމު މަޢުލޫމާތުިމައްސަލައިގެ މުހ

 AUDN-BPT/LBD/2017/05/1019549  އޮޑިޓް ނޯިޓސް ަންނބަރު:
1019549/AUDN-BPT/LBD/2019/01 

  2017ޮއކްޫޓަބުރ  12  ޮފނުިވ ާތީރްޚ (ަމތީަގއިާވ ަތުރީތުބްނ):

  2019ޖޫން  27

  އަށް  2017ިޑސެްނބަުރ  31ިއން  2016ޖަަނަވރީ  01  އޮޑިޓްުކެރުވނު ުމއަްދތު:

  ީބ.ީޕ.ޓީ   ޓެުކުހގެ ބާަވްތ:

 NOTA-BPT/LBD/2019/02/1019549  ދަްއކަންެޖޭހ ެޓުކުހގެ ިމންަވރު ައންާގ އެންުގްނ (ުހަށެހޅިފަިއާވނަމަ):

  AR-LBD/BPT/2019/107  ީމރާެގ އޮޑިްޓ ިރޯޕޓު ަނންބުަރ:

ތިީރްސ ާހްސ ނުަވ ަސޭތކަ ުނވަިދަހ ފަސް ުޔނައިޓެޑް ( 30,995.00  އިުތަރްށ ދަްއަކްނެޖޭހކަަމްށ މީރާިއން ކަނަޑެއިޅ ައދަދު:

  ސްޓޭްޓްސ ޑޮަލރު)

  2019ޑިސެންަބުރ  22  އޮޑިޓް ނިންމި ާތީރޚް:

  -  ަތާފުތވާަނަމ):ޓެްކްސ ަދްއކާ ަފާރަތްށ ެއންިގ ާތީރްޚ (ަމީތަގިއވާ ާތީރާޚ 

  

   2020ުބުރވަރީ ފެ  17  އިުއތިާރުޒުކިރ ާތީރޚް:

    

ތިީރްސ ާހްސ ނުަވ ަސޭތކަ ުނވަިދަހ ފަސް ުޔނައިޓެޑް ( 30,995.00  އިއުތިާރުޒުކިރ އަދަދު:

 )ސްޓޭްޓްސ ޑޮަލރު 

  2020މޭ  30  އިއުިތާރޒާމެދު ޮގެތއް ިނންިމ ާތީރޚް:

  -  (ަމީތަގިއވާ ާތީރާޚ ަތާފުތާވަނަމ): ޓެކްްސ ަދްއކާ ަފާރަތްށ ެއންިގ ާތީރޚް 

އިއުިތާރުޒުކިރ ަމްއަސލައާމެުދ ިނންމި ޮގުތގެ ިރޯޕޓު ނުވަަތ ީމާރގެ ިނންުމން 

 OA/2020/23-220  ނަްނަބުރ (ުހަށެހިޅަފއިާވނަމަ):

    

  2020ޮއަގސްޓު  31  ިއްސިތއުނާފުުކިރ ާތީރޚް:

ާސީޅްސ ނުަވ ާހްސ ުނވަ ަސޭތަކ ތިީރްސ ދޭްއ ުޔނައިޓެްޑ ( 49,932.00  :ައދަދުއިްސިތއުާނފީ ަމްއސަަލއިަގިއ ުޚޫޞާމތު އުފެިދފަިއވާ 

  ސްޓޭްޓްސ ޑޮަލރު)

ަވނަ މާްއާދގެ ަދުށން  44ޓެްކްސ ެނގުާމެބޭހ ިއދާރީ ާޤނޫުނެގ 

ދަްއކައިފަިއވާ ަފިއާސގެ އަދުަދ (ޫޖިރމަާނ ާއއި އިްނޓެްރސްޓް ުނިހެމނޭ 

  ގޮަތށް):

 

 

ސާދަ ާހސް ުނަވ ަސޭތކަ ައށްިޑަހ ުޔނައިޓެްޑ ސްޭޓޓްްސ ( 14,980.00

   )ޑޮލަރު 

 44މީރާެގ ނިްނމުމާެމދު ިހްތހަަމުނެޖިހގެްނ ެޓްކސް ެނުގމާެބޭހ އިދާރީ ާޤނޫުނގެ   ިއްސިތއުނާފީ ަމްއސަަލއިގެ ާބާވްތ:

  ވަަނ ާމއްާދެގ ަދުށން ިއްސިތުއާނުފޮކްށަފިއވާ މަްއަސލަެއއް 

 OA/2020/23-220  އިްސިތއުާނފުޮކްށަފިއވާ ީމާރެގ ިނންުމން: 
  2020މޭ  30  ީމރާެގ ނިްނމުްނ ނިްނމި ާތީރްޚ:

  

  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
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ަސފުހާ      40 ގެ 4  
 www.tat.gov.mv ވެްބސައިްޓ: info@tat.gov.mvއީމެިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަަނ ފަްނގިފިާލ، ެދވަ

 01(ިއްސިތއުާނުފުކރާ ަފާރްތ)  ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ރިޒޯްޓސް އެްޓޮމްސިފައރ ަކނި މޯލްޑިްވސް ިއންަލންޑް ެރވެިނއު ޮއޯތިރޓީ (ީމރާ) އިން 

ަގއި ީމާރގެ ނަްނަބުރ  2019ޑިސެންަބުރ  22ނިޔަަލްށ އޮޑިޓްޮކްށ، ެގ  2017ިޑެސްނަބުރ  31ިއން  2016ޖަަނަވީރ 

1019549/NOTA-BPT/LBD/2019/02 "އަިދ ީމާރެގ ނަްނބަރު  "ނޯޓިްސ ޮއްފ ޓެްކްސ ެއެސްސމަންްޓAR-

LBD/BPT/2019/107  ާުކާރ ަފާރަތްށ ޮފުނާވފަިއވެެއވެފު "ބިޒްަންސ ްޕޮރިފޓް ޓެްކްސ އޮޑިްޓ ިރޕޯުޓ" އިްސިތއުނ.  

ިވަޔާފީރގެ ަފއިާދއިްނ ެޓކްްސ ޕަްރިއވެްޓ ލިިމޓެޑް އިން  ރިޒޯްޓސް ެއޓްޮމްސފިައރ ކަިނ މީރާެގ ނޯިޓސް ޮއފް ެޓކްްސ ެއެސްސމަންްޓގަިއ، 

ނެުގމުގެ ާޤނޫނު 
2
އެްއޮގްތވާ ޮގުތގެ ަމިތން ޫނންަކަމާށިއ، ެއޮގުތްނ ާޤނޫނާ  ،(ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނ) ގެ ަދުށން ދަްއަކްނެޖހޭ ެޓްކސް ދަްއާކފަިއަވނީ 

ިއްސިތއުާނުފކުރާ ަފާރުތްނ ޮކްށަފިއވާ ަޚަރުދަތކުެގ ެތެރއިްނ، ިއްސިތއުާނުފުކާރ ފާަރުތްނ ޓެްކްސ ިބނާުކެރޭވ ފައިދާ ިހާސުބުކުރުމަގއި، 

ެރޭވ ފަިއދާ ިހާސުބުކުރުމގަިއ އުިނުނުކެރޭވެނ ަހަރދަީކ ެޓްކސް ިބނާކު ަފއިާވ ލޯުނގެ ިއންަޓެރސްްޓ ނަގާ  ިއްސިތއުާނުފުކާރ ަފާރުތން

 ަގިއ ިއްސިތުއާނުފުކާރ ަފާރުތްނ އިުއިތާރުޒކޮްށަފިއެވެއެވ. 2020ެފުބުރަވީރ  17 މީރާިއްނ ިނންމި ިނންމުަމށް   ،ަބާޔންޮކށް  ކަަމށް ަހަރެދއް 

ަވަނ ާމްއާދެގ  29ބީ.ޕީ.ީޓ ާޤނޫުނެގ ިއްސިތއުާނުފުކާރ ފާަރުތްނ ުހަށަހާޅަފއިަވ އިުއިތާރާޒިއ ުގިޅެގްނ ީމާރއިްނ ނިްނާމފަިއާވ ނިްނމުަމީކ، 

 OA/2020/23-220ީމާރގެ ނަްނަބރު މީާރގެ ޮއޑިޓުގެ ިނންމުން ަރނަގުޅކަަމށް ަކނޑަައަޅއި (ކ) އާއި އެްއގޮްތވާގޮތުގެ ަމިތްނަކަމށާިއ، 

  ގަިއ ިއްސިތުއާނފުުކާރ ަފާރަތްށ އަްނާގަފއިެވއެެވ. 2020ޭމ  30"ޮއްބެޖްކަޝން ިރވިުއ ިރޕޯްޓ" މެުދެވިރޮކްށ 

ގަިއ  2020އޮަގްސޓު  31ިއްސިތުއާނުފކުރާ ަފާރްތ ިންނމުން ިއްސިތުއާނުފުކުރމަށް ެއދި  OA/2020/23-220މިީއ، ީމާރގެ ނަްނަބުރ 

 މަްއސަަލއެެވ. TAT-CA-B/2020/023ްނަބރު މީރާައްށ ަރްއދުާވޮގަތްށ ުހަށެހިޅ ނަ 

ަވަނ ައަހުރގެ އޮިޑޓް ނިްނމަިއ  2018 ިއސްިތުއާނުފުކާރ ަފާރުތގެ މީެގިއުތުރްނ، ިމ ަމްއސަަލާއ ުގިޅގެން ވަިކ ޮގެތްއ ަކނޑަެއޅެްނ 

ަފާރުތގެ މަްއަޗްށ ނޭުޅަމށް ައދި /ނުަވަތ ޭނންުގމަްށ ނުަވަތ ެއ އޮޑިްޓ  ިއްސިތއުާނުފުކރާ އެްއެވސް ިފަޔަވެޅއް އަދި/ ުނަވަތ އެންގުެމއް 

ގަިއ ިއްސިތުއާނުފުކާރ ަފާރުތން ަވުގީތ  2021ިޑެސްނަބުރ  31އިެދ ުކިރައށް ެގންިދުއމުގެ ޮގުތްނ ީމާރއިން އެްއެވްސ ަކމެއް ުނުކުރަމށް 

ިއސްތިުއާނުފުކާރ  އިން  TAT-VA/2022/001 ްޓަރިއިބުއނަލްގެ ނަްނބަރު މި ުހަށެހުޅމާ ުގިޅގެން މި  އަުމަރަކށް އެދި ުހަށަހާޅަފިއވެެއވެ.

   ަފާރތުްނ ެއިދަފިއވާ ޮގަތްށ ަވުގީތ އަުމެރއް ިމިހނުދގަިއ ެނެރެދވެްނ ެންތކަަމްށ ަކނަޑައާޅފަިއެވއެެވ.

  

 

                                                            
 ާޤޫނުނ ަންނަބރު 05/2011 (ވިަޔާފީރގެ ަފއިާދިއްނ ޓެކްސް ެނުގުމގެ ޤާޫނުނ)

2  



 ެޓްކސް ެއޕީލް ޓްަރިއިބއުަނލް، މާލެ، ިދެވހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަަލ ަންނަބުރ: 
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  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް

"ނޯިޓްސ ޮއްފ  NOTA-BPT/LBD/2019/02/1019549ގަިއ ީމާރގެ ނަންަބުރ  2019ިޑެސްނބަރު  22ފުރަތަމަކަމަކީ:  . 1

"ބިްޒަނސް ޕްޮރިފޓް ޓެްކްސ އޮޑިޓް ިރޕޯުޓ"  AR-LBD/BPT/2019/107ައިދ ީމާރެގ ަންނަބރު  ޓެްކްސ ެއެސްސމަންޓް"

 ިއްސިތއުާނުފުކާރ ފާަރަތްށ ޮފުނާވަފއިެވއެެވ.

ަނާގފަިއާވ ލޯނުެގ ިއްސިތުއާނުފުކރާ ަފާރުތން ީމާރގެ އޮޑިޓް ިރޕޯްޓ އަދި ޯނޓިސް ޮއފް ެޓކްސް ެއެސްސމަންޓްގަިއ  ދެވަނަކަމަކީ: . 2

ީމރާެގ އޮޑިުޓްނ  ،ަބޔާްނކޮށް  ކަަމށް ެޓްކްސ ިބނާުކެރޭވ ފަިއާދ ިހާސުބުކރުުމގަިއ ުއިނނުުކެރޭވެނ ަހަރެދއް އިންަޓެރްސްޓ ަޚަރަދީކ 

"ނޯިޓސް އޮފް ޮއބްެޖކަްޝްނ"  MIRA 903ީމރާގެ ނަްނބަރު ިއުއތިރާޒުޮކްށ، ިތުއާނުފކުރާ ަފާރުތން ިއސް ނިންާމަފިއވާ ނިްނމުަމށް 

ގައި ީމާރައށް ުހަށަހާޅަފިއެވއެެވ. އިްސިތުއާނފުުކާރ ަފާރުތން ުހަށަހާޅަފިއވާ ިއުއތިރާާޒ ުގިޅެގްނ މީާރެގ  2020ެފްބުރއަރީ  17

 ަގއި  2020މޭ  30 މެުދެވިރޮކށް  OA/2020/23-220މީާރގެ ނަްނަބުރ އޮޑިޓުގެ ނިްނމުްނ ަރނަގުޅކަަމްށ ކަނޑަައަޅއި، 

 ިއްސިތއުާނުފުކާރ ފާަރަތްށ ައްނާގަފއިވެއެެވ.

ޭމ  OA/2020/23 )30-220ަފާރުތްނ ީމާރެގ ނަްނަބުރ  ެއޓްޮމްސފިައރ ކަިނ ރިޒޯްޓްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ތިންވަނަކަމަކީ: . 3

) "ޮއްބެޖްކަޝން ިރވިއު ރިޕޯުޓ" ިއން ިނންމާަފއިވާ ނިންުމން ިއްސިތުއާނުފުކުރަމްށޓަކަިއ، ޓްެކސް ނެުގާމެބޭހ އިާދީރ 2020

ޤާނޫނު 
3

ގައި ެޓްކސް އެޕީްލ  2020 ޮއަގސްޓު 31ަވނަ ާމއްާދގެ ަދުށން ުފިރަހަމުކަރްނޖެހޭ އިުޖާރައތު ުފިރަހމަުކުރަމްށަފުހ،  44ގެ 

 ޓަްރިއބިުއނަަލްށ ުހަށަހާޅަފިއވެއެެވ.

އިންަޓެރްސްޓގެ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގއި އިްސިތުއނާުފކުރާ ަފރާތުން ެރޯކޑްކޮްށަފިއާވ  ،ިއްސިތއުާނުފކުރާ ަފާރުތން ެއެދނީ ހަތަރުވަނަކަމަކީ:   . 4

ީކ ިއްސިތުއާނުފުކާރ އަ ޑޮަލުރ) (ދެ ލަްއކަ ހަ ާހސް ނަުވ ަސޭތަކ ަފްސޮދަޅސް ަހއެއް ޔުަނއިޓެޑް ސްޓޭްޓސް  206,966.00

ީމާރިއްނ ވަނަ ައަހުރގެ ެޓްކްސ ިބނާުކެރޭވ އާމްަދނީ އިްނ އުިނުކެރވޭެނ ަޚަރދެްއގެ ޮގުތގަިއ  2017އަދި  2016ަފާރުތެގ 

(ިތީރސް ާހސް ނުވަ ަސޭތކަ ނުަވިދހަ ަފެހއް ުޔނައިޓެްޑ  30,995.00ޓެުކުހގެ ޮގުތަގއި ިއުތަރށް ަދްއާކަފއިވާ  ކަނަޑައަޅއިދެއްަވއި 

 ،ަވނަ މާްއާދގެ (ށ) ގެ ަދުށން ީރަފންޑް ނުަވތަ ސެްޓޮއފް ޮކްށެދްއވުަމާށއި  74ެނގުާމެބހޭ ިއާދރީ ޤާޫނުނގެ  ެޓްކސް ސްޓޭްޓސް ޑޮަލުރ)

 ެތްއ ުޔަނއިޓެޑް ސްޭޓްޓްސ ޑޮަލުރ)(ައާށަރ ާހސް ުނވަ ަސޭތަކ ިތީރްސ ހަ  18,937.00ޖޫރިަމނާެގ ޮގުތަގއި ދަްއަކންެޖޭހ 

  ވަަނ މާއްާދެގ (ހ) ެގ ަދުށްނ މީރެާގ ަފާރތުްނ ަމާޢުފޮކްށދިުނަމެށެވ.  75ޓެްކްސނެުގާމެބޭހ އާިދީރ ޤާނޫނުގެ 

                                                            
  )(ެޓކްސް ެނުގާމބެހޭ އިާދރީ ާޤޫނނު  2010/3ަންނަބުރ ޤޫާނުނ  3

  



 ެޓްކސް ެއޕީލް ޓްަރިއިބއުަނލް، މާލެ، ިދެވހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަަލ ަންނަބުރ: 
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 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ

ަވނަ ާމްއާދެގ  44ޓްެކްސ ެނުގމާބެހޭ ިއދާީރ ޤާޫނުނެގ  ؛މި ަމްއަސލައިަގއި ީމރާިއން ހުަށހަޅާަފއިވާ ިއުޖާރއީ ުނކުާތައކީ  . 5

ުދަވުހެގ ެތޭރަގިއ  (ިތީރސް) 30ަދށުްނ ީމާރއިްނ އިުއިތރާުޒ ަމުރހަލަާގިއ ނިްނމާ ިންނުމމެއް އެ ިނންމުން ިންނމާާތ 

ޫނނުގެ ަދށުްނ ިއްސިތއުނާުފުކުރމުެގ ަޙްއުޤ ިއއުިތާރޒުުކރި ަފރާތަށް ލިބިދީަފިއާވއިުރ، ެޓްކސް ެނުގމާބެޭހ ިއާދރީ ޤާ 

 1ކޯުޓަތކާިއ ްޓރަިއބިއުނަލްަތކަްށ ުހށަހަޅާ ިއްސިތުއނާީފ މަްއަސަލަތުކަގއި މުްއަދތު ގުާނެނ އުސޫުލ ބަާޔންކޮްށފަިއަވނީ 

ަގިއ ަހިއޯކޓުްނ ނިްނިމ މީާރ ވ. މޫާސ ަނީސމް  2021ޖުަލިއ 
4

ަޤިޟްއާޔގަިއ ަކާމިއ، އެީއ ެޓްކްސ ެނުގމާބެޭހ ިއާދީރ  

ާމްއާދެގ (ށ) ގައިާވ ފަދަިއން ަރްސމީ ަބންދު ުދަވްސަތާކއި ސަުރކާުރ ބްަނުދ ުދވަްސަތްއ ަވނަ  77ަގާވިއުދގެ 

 ،ހިަމަނިއގެްނ ިއްސިތއުާނީފ މުްއަދުތ ގުުންނ ަކާމިއ، ެއހެްނަކުމްނ ުޚޫޞާމުތ އުެފިދފަިއާވ ިމ ަމއްސަލަައްށ ބަލާިއރު 

 OA/2020/23-220ހެުޅުމްނ ީމާރެގ ަންނބަރު ިއްސިތއުނާުފުކާރ ފަާރތުން ިއއުތިުއރާުޒުކާރަކމުގެ ެއންުގްނ ުހށަ

ަގއި ިއްސިތއުނާުފުކރާ ަފރާތުން ުހށަަހޅާަފިއާވ  2020މޭ  30ިއއުިތރާުޒުކރި ަމއްސަލަ ިނުމނު ޮގުތގެ ިރޕޯޓު ެމުދެވރިކޮށް 

ްލ ިއްސިތއުާނުފކުރާ ފަރުާތން ެޓކްްސ އެޕީ  ،ިއއުިތރާުޒުކާރަކުމގެ ެއންުގާމ ގުޅިެގްނ ޮގތެްއ ިންނމާަފިއާވއިރު 

ޓްަރއިބިުއަނލްަގިއ ީމާރެގ ެއ ނިްނމުން 
5

ަގިއ ަކން ެޓްކްސ އެޕީްލ  2020ޮއަގްސޓު  31ިއްސތިުއނާުފޮކށްަފިއަވނީ  

ޓްަރއިބިުއަނލުްނ ީމާރައށް ޮފނުވާަފިއވާ "ިއްސތިުއނާުފުކުރމަްށ ުހށަހަާޅފަިއާވަކން ައންގާ ިލުޔން"
6

 ،އިްނ ެއނޭގަކމަާށއި  

ޫމާސ ަނީސްމ ަޤޟިްއާޔަގިއ ކަނޑަެއޅި ބަޔާްނެވިދަޔ ުއޫޞލާ ޚިލާަފށް ުޚޫޞާމުތ އެެހްނަކމުްނ ަހއިކޯުޓެގ ީމރާ ވ. 

ަވަނ ާމްއާދަގިއ  44އުެފިދފަިއާވ ިމ ަމއްަސަލިއަގިއ އިްސިތއުނާފުުކާރ ަފާރތުްނ ެޓްކްސ ެނުގމާބެޭހ ިއާދީރ ާޤނޫނުެގ 

ްޓަރއިބިުއނަަލށް ހުަށހަޅާަފިއާވތީ، ެއ  ބާަޔްނކުާރ ިއްސިތއުނާީފ ުމްއަދތުން ބޭުރްނ ިއްސިތއުާނފު ޯފުމ ެޓކްސް ެއޕީލް 

  .ިއްސިތއުނާުފ ޯފުމ ބާިޠލަްކމަްށ ކަނަޑއަަޅއި ިދުނމަްށެއިދ ުހށަަހޅާަފއިވާ ުނކުތާެއވެ 

  

 

                                                            
4

  ަޤޟިްއޔާ  A/29-2021/HC ިންނާމަފިއވާ ަންނަބރު ަގއި 2021ުޖަލއި  01ިދވެހިާރްއޭޖގެ ަހިއކޯުޓްނ 
 ިންނުމން މީާރިއްނ އިްސިތުއާނުފކުރާ ަފާރުތން ޮކްށަފިއވާ ިއުއތިރާާޒ ުގިޅެގްނ ިނންާމފައިާވ  5

       )2020ެސޕްޓެންބަުރ  21ސިޓީ ( 223/220/2020/069ޓެކްސް އެީޕްލ ޓްަރިއިބުއަންލެގ ަންނަބުރ  6



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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  މެންބަރުންގެ ރައުޔު

  ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔުރައީސް ނާއިބު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

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

 ގެ) ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ(އެޓްމޯސްފިއަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ ގުޅިގެން ނުކުތާއާ

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

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން

ެއްޓމޯސްިފައރ ަކނި ިރޯސްޓ ޕްަރއިވެްޓ ިލިމެޓޑްގެ ފަާރުތން ެޓްކްސ ެއޕީލް ްޓަރއިިބުއނަުލަގިއ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: . 6

މައްަސަލ ުކިރއަްށ ނުގެްނެދޭވނެަކަމްށ ބުެނ މީރާިއްނ  TAT-CA-B/2020/023ިއްސިތއުނާުފޮކްށފައިާވ ަނންަބުރ 

 ާރއީ ުނުކާތގައި ަމއިގަނޑު ެދ ަކެމއް ފާަހގަޮކށްަފިއޭވ؛ިއޖުާރީއ ުނކުާތެއއް ަނަގއިަފިއެވެއވެ. މީާރިއން ަނަގއިަފިއާވ ިއޖު 

ނެުގމާބެޭހ އިާދީރ ާޤޫނުނގެ  (ހ) ިމ ަމްއަސލަ ެޓްކސް އެޕީލް ްޓރައިިބުއަނލުްނ ބަަލިއަގެނ ކުިރައްށ ގެްނަދީނ ެޓްކސް
7
 

  (ތިީރްސ) ުދަވްސ ަހަމިވފަހުްނަކަމށާިއ؛  30ަގއި ުބާނ ވަަނ ާމްއދާ  44

ުޓގެ ީމރާ ވ. ޫމސާ ަނީސމް ަޤިޟްއާޔގެ (ށ) ދިވެިހާރްއޭޖގެ ހަިއކޯ 
8
ވަނަ ނުުކތާަގިއެވްސ،  8ފާަހަގުކެރުވނު ުނުކތާަތުކގެ  

ވަނަ ާމްއާދގެ (ށ) ަގިއވާ ިއްސިތއުާނފީ ުމްއަދތު ގުނުުމަގއި ެޓްކސް ެނުގމާބެޭހ  55ެނުގމާެބހޭ ިއާދރީ ާޤޫނުނގެ  ޓެްކސް 

ިއދާރީ ަގާވިއުދގެ 
9

ްނުދ ުދަވްސަތްއ ިހަމނައިެގްނ ުމްއަދުތ ގުަނންވާެނކަމަްށ ވަަނ ާމްއާދެގ (ށ) ަގިއވާ ޮގތަްށ ބަ  77 

ަގއިަފިއވާ މި ދެ ުނކުާތގެ ާޤނޫނީ ުހްއަޖތަކީ ެޓްކސް ެނުގމާބެހޭ ިއދާރީ ަގާވިއުދެގ ކަނަޑއަުޅްއަވއިފަިއެވެއެވ. ީމރާިއން ނަ 

  ވަަނ ާމްއާދެގ (ށ) ެއެވ. 77

މީާރިއްނ ަނަގއިަފިއާވ ިއުޖރާީއ ނުކުާތާއ ގުޅެިގްނ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ަރްއުދީދ ަބޔާްނ  ދެވަނަ ކަމަކީ: . 7

ހުށަަހަޅއިަފިއެވެއވެ. އަދި ިމަކާމ ގުިޅެގްނ އަުޑއެހުުމަގިއ ަހްސުމްނެގ ަބާޔންަތުކަގިއ ފާަހަގޮކށްަފިއާވ ނުުކތާަތުކެގ ިއތުުރ 

 ެވެއެވ.އި ތަުފީސލުަތްއ ހުަށހަަޅިއ ވާަހަކ ަދްއަކއިފަ 

                                                            
  (ެޓކްސް ެނުގމާބެހޭ އިާދރީ ާޤޫނުނ) 3/2010ޤޫާނުނ ަންނަބުރ  7
8

  ަޤޟިްއޔާ  A/29-2021/HC ިންނާމަފިއާވ ަންނަބރު ަގއި 2021ުޖަލއި  01ިދެވިހރާްއޖޭގެ ަހިއޯކޓްުނ  
  (ެޓކްްސ ެނގުާމެބޭހ ިއާދރީ ގަާވިއދު) R/2013- 45ަގާވއިުދ ަންނަބރު 9



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އެްޓޯމްސިފއަރ ކަިނ ިރސޯްޓ ޕްަރިއވެްޓ ިލމިެޓޑްެގ ީބ.ީޕ.ީޓ ޮއޑިޓްކޮްށ ެއ އޮިޑާޓ ގުިޅެގްނ ީމރާިއްނ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: . 8

"އޮބްެޖަޝން ިރިވުއ  OA/2020/023-220އެ އިުއިތރާާޒެމދު ީމާރގެ ނަންަބރު  ،ނިްނމި ިނންުމަމށް އިުއިތރާޒުކުރުުމން 

  ގަެއެވ. 2020މޭ  30 އިސްިތުއާނފުުކާރ ފަރާތަށް އަްނާގަފިއވަީނ ރިޕޯްޓ" އިްނ ޮގތެްއ ނިްނަމއި 

އެްޓޯމްސފިއަރ ކަނި ިރޯސޓް ްޕރަިއެވޓް ިލމިެޓްޑގެ ފަާރުތން ެޓްކސް ެއޕީލް ޓްަރއިިބއުަނލަށް މި ަމްއސަލަ ިއްސިތއުާނފަްށ  . 9

ެގްނ ްޓރައިިބުއނަލަްށ ަމއަްސަލ ަގެއެވ. ީމރާގެ ނިްނމުްނ ިންނިމ ތާރީުޚން ފެށި 2020ޮއގަސްުޓ  31ހުށަަހަޅއިަފިއވަީނ 

(ުނވަދިަހ ަހަތރެއް) ުދވްަސ ހިނގާަފިއެވެއެވ. ެއއީ ަރްސީމ ބަްނުދ  94ީމާލދީ ކަަލންަޑުރގެ ހުށަެހޅި ތާރީާޚ ހަަމއަްށ 

(ތިީރްސ) ުދަވްސ  30(ަފްސޮދަޅްސ ހަަތރެއް) ދުވަާހިއ ަރްސީމ ުދަވްސތަުކެގ  64ުދަވްސަތާކއި ަސރުކާުރެގ ބަންުދ 

ްނެނެވ.ހަިމަނިއގެ
10

 

 

ންޑް ްލަމޯލްޑިވްސް އިނ -ވ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

 އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން ރެވެނިއު 

 .ުއީރދޫ ޯމލްޑްިވްސ ޕަބްލްިކ ިލމިޓެޑް ޮކްމޕެނީ ވްނ ިންނމައިަފއިާވ އެީޕލް ްޓރައިިބއުަނލު ޓްެކސް  :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ .10

ީމރާ 
11

ެޓްކްސ  އި ާގިއ ަކނަޑއެުޅްއިވ ަކނޑައެުޅްއުވމާ ޔާ ޫމާސ ނަީސްމ ަޤިޟއް . ވ ަހއިކޯުޓެގ މީރާ  ަމްއަސަލިއަގއި  

ަވނަ ާމްއާދގެ (ށ) ަގއިވާ ުމއްަދތު ުގުނމުގެ ުއޫޞލާ ުގިޅގެން މި ްޓރަބިުއނަުލން ަވިކ  77ެނުގމާބެހޭ ިއާދރީ ގަވާއުިދގެ 

 ފަިއެވެއެވ. އި ޮގތެްއ ނިްނމަ 

ިންނަމއިަފިއާވ ަޙާވާލީދފަިއވާ މި ޓްަރއިިބއުަނލްގެ ަމްއސަލަިއގެ އިުޖާރއީ ިންނުމމުގައި ިދެވހިާރްއޭޖގެ ަހިއކޯުޓން  ،ެއގޮުތން  .11

ެގ ކުިރން ެޓްކްސ  2021ުޖލަިއ  1އެހެްނަނަމެވްސ  ،ނިްނމުމަްށ ްޓަރއިިބއުަނލުްނ ަތބާާވްނޖެޭހނެ ަކަމށް ަކނަޑއަަޅއި 

އެޕީްލ ޓްަރިއބިއުނަލަްގއި ިއްސިތއުނާުފޮކްށ ަރިޖްސްޓީރ ޮކށްަފިއާވ މަްއސަަލަތަކށް ަހއިކޯުޓެގ ިންނމުްނ 

 Retrospective application of)ނޫުނ ާމީޟެގ މައްަޗށް ުނހިންުގުމެގ މަބަްދުއ ތަޠްީބޤްުކާރަކަމްށާވަނަމ ެއީއ ޤާ 

law)  ާއ ިޚާލފަށް ުކރެވޭެނ ަކެމއްަކަމްށ ނިްނަމއިަފިއާވ ނިްނުމަމީކ ރަނަގޅު ނިްނމުެމްއަކަމްށ ައހުެރންަންށ

 ުޙްއޖަުތތަކަީކވެސް މި ަމްއަސލަައްށ އަދި އެ ނިްނުމަމށް ވާސިުލުވަމށް ިރއާަޔްތުކިރ ކަންކަާމިއ ާޤޫނނީ ޤަޫބލުުކެރެވެއެވ.

                                                            
) ނޫސްބަާޔުނަގއިވާ ޮގތުެގަމިތްނ، ިޞްއޙީ ކުްއލި ުނަރްއކަލުގެ ޙަާލާތުގޅިެގްނ 2020ުޖަލއި  4" (3 –ިބުއަންލގެ "އިްސިތުއާނުފކުރުުމގެ ުމްއދަތު ުގުނާމެބހޭ މި ޓްަރއި  10

ަވނަ ުދަވުހގެ ިނަޔަލށް މާލެ ސިޓީ ޮލކްަޑުއން ކުެރވިފަިއވާ ުދވަްސަތއް، އިްސިތއުާނފީ ުމއްަދތު ގުނުުމަގިއ  2020ުޖަލއި  4ން ަވނަ ުދަވުހން ެފިށގެ  2020މާިރޗު  19

 ިހެމިނފައިުނާވެނެއެވ. 

11
 ަމްއސަަލިއގެ އިުޖާރއީ ިންނމުްނ  19/0080B/2-CA-TATޓްަރިއިބުއަންލގެ ަންނަބރު  



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އެކަްނަކމަށް ިރާއަޔތޮްކްށ މި ަމްއސަަލ ޓްަރިއބިއުަންލަގއި ުކިރައްށ ، 12ތަޠްީބޤުުކެރޭވެނ ަކްނތަްއަތކެްއ ަކުމަގިއާވތީ 

 ެގްނދެވޭެނަކަމށް ައހުެރން ެދެކެމެވ. 

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު

 ަރުއަޔްށ ައހުެރްނ ާތީއުދކޮށްީފެމެވ. ަޖލީުލގެ  ަޒިއާދން ޙަުސިއން ަރީއސް ނައިބު ޓްަރއިބިުއަނލްެގ  .12

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު

  ަރުއަޔްށ ައހުެރްނ ާތީއުދކޮށްީފެމެވ. ަޖލީުލގެ  ަޒިއާދން ޙަުސިއން ަރީއސް ނައިބު ޓްަރއިބިުއަނލްެގ  .13

 

  ނިންމުންއިއްތިފާޤްވި 

ދެްނަފހެ، ިއްސވެބަާޔްނެވިދޔަ ކަްނަކްނ ެއޮގުތެގަމތިްނ ުހުރާމެއކު، ެއްޓޯމްސފިައރ ަކިނ ިރޯސްޓ ްޕރަިއެވްޓ ިލިމޓެުޑްނ 

ިންނުމން ަބަލމުްނާދ  OA/2020/023-220އިްސިތއުނާުފޮކްށފައިާވ މޯްލިޑިވްސ އިްނލަްންޑ ެރވެިނުއ އޮޯތިރޓީގެ ަނންބަުރ 

 2021ޖުަލއި  15ަމްއަސލަިއަގިއ މޯްލޑިްވްސ ިއްނަލްނޑް ރެވެިނއު ޮއތޯިރީޓއިްނ TAT-CA-B/2020/023    ނަންަބރު

  ަމއްސަަލ ަމއުޫޟީޢގޮުތްނ ުކިރއަްށ ެގންިދުއަމްށ ިންނމައިީފެމެވ. ،ަގއި ަނަގއިަފިއާވ ިއުޖާރީއ ނުުކާތ ބަަލއިުނަގނެ 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  ަވަނ ފިްޤާރއަްށ) 38ަވަނ ފިޤްރާިއްނ ެފިށގެން  34ަމއްަސަލިއގެ ިއޖުާރއީ ިންނމުން ( 19/0080B/2-CA-TATޓްރަިއިބުއަންލގެ ަންނަބރު  12



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އަޑުއެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

  ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރެވުނު

 ނުުކތާެއްއ ހުށަހަޅަިއ އެ ުނުކާތތާަކއި ެބހޭގޮުތން ޓްެކްސ ެއީޕލް  02މި ަމްއަސލަ ިއްސިތއުާނފުުކިރ ފަާރތުން ަމިއަގނޑު 

   -:ުހށަެހޅިބިއުަނލްެގ އަުޑއެުހްނތަކުަގިއ ވާަހަކ ދަްއާކަފިއެވެއވެ. ިމ ޮގތްުނ ޓްަރއި

ެޓްކްސ ިބނާުކެރޭވ  (ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.ެއލް) އިން  ޕްރަިއެވޓް ިލިމޓެޑް  ިރޒޯްޓސް އެޓްޮމްސފިައރ ަކިނ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .14

ފަިއާދިއން ުއިނޮކށްަފއިވާ ިހްއާސާދރުްނނަން ދައާްކަފިއވާ އިްނަޓެރްސޓް އެްކްސޕެްނސް ައކީ ެޓްކސް ބިާނުކެރވޭ ަފިއާދިއްނ 

ވަނަ މާްއާދގެ (ހ)، (ނ) ައިދ  10ާޤނޫުނގެ  ީބ.ީޕ.ޓީ ށް ީމރާިއން ނިްނާމަފިއވާ ިންނުމަމކީ، ޚަަރެދއްަކމަ  އުނިނުކުެރޭވނެ

މި ުނކުާތއާ ގުޅިގެން ހުަށހަޅާަފިއާވ  ަކމަށް ބުނެ ހުަށހެޅި ނުކުާތެއެވ.  ިންނމާަފިއވާ ިނންުމެމއް(ރ) އާ ޚިާލފަށް ީމާރއިން 

 ރު ފާަހަގކުެރޭވ ކަްނަތްއތަަކކީ؛ުހްނތަުކަގިއ ަދއްާކަފއިވާ ާވހަަކަތކަްށ ބަާލއި ލޔެިކުޔްނަތާކއި ޓްަރއިިބއުަނލަގެ އަުޑއެ

ެޓްއ ަކަމްށާވ ޒޯ ެގ ރި .ީޕ.ެއލް) (ޭކ.އައި ަކނިުފިށ އިްނެވްސްޓމަްންޓ ްޕަރިއެވްޓ ިލިމޓެޑް ައީކ ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.އެްލ  (ހ) .15

ައްށ ަމިއގަނުޑ ޭއ.ޭކ.ާއރު.ީޕ.އެްލ  އެެހްނަކުމން،  ،ެގ އޮަޕރޭިޓްނގ ކުްނފުްނޏެްއަކަމށާއި  ރިޯޒޓް ކަިނފުިށ ައިއަލންްޑ 

އަށް ޭކ.ައިއ.ީޕ.ެއލް  ،ަތކުްނަކަމާށއި ިހްނަގިއެގން ލިބޭ ފީ ައިދ އިްނެސްނިޓވްސް  ިރޒޯޓް ޮގތެްއގަިއ ާއމުަދނީ ލިބެީނ 

ބޭުނުމަގިއ،  ަދީނ ލިބޭެނ ގޮތް ެހުދމުގެ ެގ ަމަސްއަކްތ ނިްނާމ ާއމް ިރޒޯޓް  ިދާމވެަފިއާވ ާމލީ ދަިތަކްނ ަހއްުލޮކށް،

ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.ެއްލ  ެއިދަފިއަކމަާށއި،  ައށް ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެލް  ިއން ަވނީ ޯލނެއްގެ ގޮތުަގއި ަފންޑު ޯހުދަމށް ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް 

ެގ ބެލެިނެވިރ އޭ.ޭކ.ާއުރ.ޕީ.އެލް ައްށ ފޯރުޮކްށދިުނމަްށަޓަކއި، ޭކ.ައިއ.ޕީ.އެލް އިން ވަީނ ިއްސވެަބޔާްނ ކޮްށފަިއާވ ޯލްނ 

ްލ ައދި ިހްއާސާދެރްއަކުމގަިއވާ އަްލފާޟި (ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ) އެްޓމޮސްިފއަރ ކޯރ ްޕރަިއެވޓް ިލމިޓެަޑށް ފުނި ަކުމަގިއވާ ކުން 

ުމޙަްއަމުދ ައދި .ީސ.ީޕ.އެލް އޭ އިން ޭއ.ޭކ.އާރު.ީޕ.އެލް  ެއގޮތުން  މުަޙްއަމދު ނަީސރުގެ ަފރާުތން ޯލނަަކށް ެއދިަފއިަކަމށާިއ،

ގެ ކޮްންސޓްަރްކަޝން ަމަސްއަކތްަތއް ިންނމުމަްށ ރިޒޯޓް ައށް  ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް ޯލުނނަގާ، ެއލޯުނަވީނ ނަސީުރެގ އަުތން 

ްކަޝން ަމަސްއަކްތ ގެ ޮކްންސޓްރަ ރިޯޒޓް  ުތން ޯލެނއްގެ ޮގުތަގއި ީދފަިއކަަމާށއި،ބޭނުންވާ ފަންުޑ ފޯރޮުކްށިދނުުމގެ ގޮ 

ހިްނަގިއ، ާއުމަދީނެގ ޮގުތގަިއ ެމޭންޖަމންްޓ ީފ،  ިރޯޒޓްޔަުތްނ ުނފުންެޏްއެގ ަހިއިސއް ޮއޕަޭރޓިންގ ކު  ިރޯޒޓްނިުމުމްނ، 

އިްނ ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެްލ  އެެހންަކުމްނ ިމޯލްނ ަކަމާށިއ، ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.އެްލ  ބްރޭްނޑް ީފ ައިދ އެެހނިެހން ނަާފ ހޯާދނީ 

 މަާށިއ،ަކްނ ަކނަޑެއޅެިގްނ ޔަީޤްނާވކަ ުދަގއި ޞަ ަދީނ ޯހުދުމެގ ަމޤް އަްށ ޫދޮކށްަފިއަވީނ ުކންުފންަޏްށ ާއމް  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް 

 ރިޒޯޓް ުނެދުވނު ަކުމަގއި ވަީނަނަމ، ައށް ޯފުރކޮށް ޭކ.ައިއ.ޕީ.އެލް ައށް ބޭނުްނެވފަިއވާ ފަންުޑ، ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް ހަަމެއއާިއކު 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ާޖއެއްގެ ޮގުތްނ ާނތީ  ށް ަލްސަތެކއް ކުިރަމިތާވނެަކަމށާިއ،ިއމާާރތްކުުރުމެގ މަަސްއަކތް ިނންމާ އޮްޕަރަޝްނސްަތްއ ެފުށމަ 

ްށ ަދީނއެްއެގ ގޮތުަގިއ ިލބޭނެ ެމޭންޖމަްނޓް ީފ ައިދ ިއންސެްނިޓްވްސ ލިުބމަ އަްށ ަމިއގަނޑު އާމް  ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.އެލް 

 ަދތިަތެކްއ ކުިރަމިތވާނެކަަމށް ިއްސިތއުާނފުުކާރ ފަރާތުްނ ބުެނަފިއެވެއެވ. 

ާރްއެޖއާިއ  ،އަށް ލޯނު ޫދކުަރްނޖެުހނީ ޭކ.ައިއ.ީޕ.ެއލް  ،ލޯެންއަނަގއި ިއން ިހްއާސާދރުްނގެ ައތުން ޭއ.ކޭ.ާއުރ.ީޕ.ެއލް   (ށ) .16

ައށް ފަްނުޑ ކޭ.ައިއ.ީޕ.އެްލ ރާްއޭޖން ޭބރުގެ ެއްއވެސް ޭބްނަކކުްނ އަދި ާމލީ ިއާދާރައުކްނެވްސ ުކުރމުއްދަެތްއެގ ެތޭރގައި 

ިހްއާސާދރުްނނަށް ދަްއާކަފއިވާ ިއންްޓރަްސޓަީކ ލޯނުގެ ުމްއަދތުަގިއ  ،ެއހެންަކުމން ،ލިބޭެނގޮތް ެމުދެވރި ނުވުުމްނަކަމާށއި 

ކުްނފުންަޏްށ ަމންާފެއްއ  ،އަްށ ާއްމަދީނ ޯހުދމުގެ ޭބުނމުަގިއ ކޮްށފަިއާވ ޚަަރެދއްަކަމާށއި ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.ެއްލ  ހަަމެއަކިނ 

 ،ވަނަ ާމްއާދގެ (ހ) 10ގެ ީބ.ޕީ.ޓީ ާޤޫނނު މި ޚަަރަދކީ  ،ނެތް ަކަމކަށް ުކެރވުނު ަޚަރެދްއެވސް ނޫްނަކަމާށއި ެއހެްނަކުމން 

(ނ) ައިދ (ރ) ގެ ަދށުްނ ެޓްކސް ބިާނުކެރވޭ ަފއިދާ ިހސާުބ ުކުރުމަގިއ ުއނިުކެރޭވނެ ަޚރަދެްއކަމަާށިއ ައިދ ަހމަ 

ވަނަ ާމްއާދއަްށ  10ގެ ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނނު ަގިއ މީރާިއން ީދަފިއާވ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓުަގއި  2019 ިޑސެންބަރު  22 ،އެެހްނމެ 

ނުާވީތ ެއ މުާޢމަާލަތީކ ީސާދ ވިަޔާފިރ ބޭުނުމަގިއ ކޮށްަފިއވާ ަޚަރެދއަްކްނ ދޭަހާވަކަމްށ  އަިލ އަުޅަވިއަލއިަފއި 

  ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ބުނެަފިއެވެއެވ.

ިއްސިތުއާނފުކުރާ ަފރާުތން އެަފރާުތގެ ިހްއާސާދުރގެ އަުތްނ ނަގާަފއިވާ ޯލުނގެ މުާޢމަާލުތގެ ަމއްޗަްށ، ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .17

މި ުނކުާތއާ ގުިޅެގން ހުަށހަޅާަފިއާވ ވަނަ ާމްއާދގެ (ކ) ުނހިނގާެނަކަމށް ުބނެ ހުަށހެިޅނުކުާތެއެވ.  29ގެ ާޤނޫނު ބީ.ޕީ.ޓީ 

  ލޔެިކުޔްނަތކާއި ޓްަރއިިބއުަނލަގެ އަުޑއެުހްނތަުކަގިއ ަދއްާކަފއިވާ ާވހަަކަތކަްށ ބަާލއިރު ފާަހަގކުެރޭވ ކަްނަތްއތަަކކީ؛

ާދެގ (ކ) ަގއި "ެއ މުޢާމަާލަތީކ ގުުޅންހުިރ މީުހންަތެކްއ މެުނީވ ުނުކރާެނ ަވނަ ާމއް  29ީބ.ޕީ.ީޓ ާޤޫނުނގެ (ހ)  .18

ުފރަަތމަ މިާހެގ ެޓކްސް ިބާނުކެރވޭ ަފިއާދ ހިސާުބުކުރުމގަިއ ެއުމއާމަާލތް ިހަމނަިއެގން ުނވާެނެއެވ."  ،މުާޢމަލާެތްއަނމަ

ކާ ުގުޅން ޮއންަނ ދެފަާރތުގެ ެދެމުދ ެވޭވ އެަކުކ އަެނކަ  ،ީމގެިއްނ ޭދހަވަނީ  ،މިަފަދިއްނ ަބާޔންޮކށްަފިއާވަކަމާށއި 

ެއަކުކ ައނަެކކާ ުގުޅމެްއ ުނާވ ެދަފރާުތެގ ެދެމދުވެޭވ ުމާޢމަާލްތތަްއ ފަަދިއްނ "ައރްމްސ ލެްންތ  ،މުާޢމަލާްތަތަކީކެވސް 

ޮގތަްށ ވަަނ ާމއްާދެގ (ކ) ަގިއާވ  29ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ  ،އެޮގުތން ،ޓްާރެސްކަޝްނ" އެްއ ަކމުގަިއ ވާންވާެނކަަމާށއި 

ޢަަމުލކެުރޭވނީ ެއކުެރވޭ މުާޢމަާލަތކީ ެއަކކު އަެނަކާކއި ެދމެދު ުގުޅމެްއުނވާ ބައެްއގެ ެދެމުދަގއި ުކެރވޭ "އާރްމސް ެލންތް" 

މާީލ ޮގުތްނ ަދތިތަްއ ުކިރމަިތެވ، ބޭްނާކިއ ެއހެނިެހްނ މާީލ ިއާދރާަތުކްނ ޯލްނ ލިޭބ  ،ނޫްނ ުމއާމަާލްތތަުކަގިއަކަމށާއި

ާސާދރުްނާނއި ގުުޅންުހރި ފަާރތްަތުކން މާީލ ެއހީ ޯހުދމަކީ ާއންމު ޮގެތްއގަިއ ިވަޔފާިރަތކުގަިއ ެގންގުޭޅ ޮގތްުނުވުމން ިހއް 

ަމލާްތ ިހްނާގފަިއަވނީ ަބިއނަލްައޤްާވީމ "ެލންިޑންގް ޭރްޓްސ" ާއިއ ުއސޫެލްއަކަމާށިއ އޮެގުތެގ މަިތން، ޯލުނެގ ުމޢާ



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އެްއބްަސުވެމއް (އެކަޭށނެ ަޝރުުތތަާކިއ މާްއާދަތްއ ިހމެޭނޮގަތށް)ގެ ދަުށްނ ޤާޫނީނ ޮގތުްނ ަތްނފީޒުކުެރޭވ  ެއްއގޮތަްށ،

ެއކަުކ އަެނަކާކިއ ެދމެދު ުގުޅމެްއ ެނތް ެދފަާރެތއްގެ ެދެމުދުކެރޭވ ޯލނުގެ މުާޢަމލާެތއް ަފަދއިްނަކމަާށިއ، ެއހެންަކމުްނ، 

މެދުގައި ޮކްށަފިއވާަފދަ "އާރްމސް ލެްންތ" ިވަޔފާރީެގ ިމމުާޢަމލާަތކީ ެއަކކު ައެނަކކާއި ެދެމދު ުގުޅމެއް ުނވާ ދެފަާރުތގެ ދެ 

ވަނަ ާމްއދާގެ (ކ) ގެ ދަުށން މި ުމޢާަމލާތާ ެމދު ޢަމަެލއް ުނކުެރޭވނެަކަމާށިއ  29މުާޢމަލާެތއް ަކުމން، ބީ.ޕީ.ޓީ ާޤނޫނުގެ 

ެރޭވނެ ަހަރެދްއަކަމްށ ޭއ.ޭކ.ާއރްީޕ.އެްލ ެގ ެޓކްްސ ިބާނކުެރޭވ ާއްމަދީނ ކަނޑަެއުޅމުގަިއ ުއނިކު  ައިދ ިމ ަޚަރދަކީ

  ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ބުނެަފިއެވެއެވ.

"ެއ ުމާއމަާލތީަކ ގުުޅންހުިރ ީމުހންަތެކްއ މެުނީވ ނުުކާރެނ  ،ަވަނ ާމްއާދެގ (ކ) ަގއި  29 ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނނުގެ) ށ( .19

 ުފަރަތަމ މިާހެގ ެޓްކްސ ބިާނުކެރޭވ ަފިއާދ ހިސާުބުކުރުމގަިއ ެއުމއާމަާލްތ ިހަމނަިއެގްނ ުނވާެނެއެވ." ،ުމާއމަާލެތއްަނމަ 

ެޓްއ ަކަމްށާވ ޒޯ ެގ ރިޭކ.ައިއ.ޕީ.އެލް ިއސްިތއުނާފުުކރާ ފަާރުތްނ މެޭންޖ ކުަރުމންދާ  ،މިަފަދިއްނ ަބާޔންޮކށްަފިއާވަކަމާށއި 

ަމްސ ޙަްއެލއް ޯހުދުމގެ ޮގުތން އިްސިތއުނާުފުކާރ ފަރާުތން މި ކުްނފުީނެގ ަޓށް ިދާމވެަފއިާވ މަީލ ަދިތކަ ޒޯ ކަިނފުިށ ރި 

އޮަޕޭރޓަރ  ،ައިދ އަްލާފިޟލް މުަޙްއަމުދ ނީަސާރއި ިހްއާސޮކށްަފއި ާވެނަކމަާށއި  .ީސ.ީޕ.އެލް އޭ ހިްއާސާދުރން ަކަމށްވާ 

ރައުސުްލމާުލ ުހރީ ަވަރށް ަމުދންަކަމާށިއ ޮކމްެޕނީައްށެވ ަހރު ުމާދ ިމ ުކންުފނީގެ ިމލްިކައޔާތުގަިއ ނެުތުމގެ ސަބަބުްނ 

ިއސްިތުއނާުފކުާރ  ،ަވުގތު ުކޑަަތން ަވމުްނ ާދތީ   ،ނަަމެވްސ ިދާމެވފަިއވާ ާމލީ ަދިތަކމަްށ އަަވްސ ޙައްެލއް ޯހުދމަާށއި

 ުނަމްށކަމަާށއި އްިސިތުއނާފުުކރާ ފަާރތަށް ދިިންނމީ ޭބނުްނވާ ައަދދު ައންސެކުައރ ޯލެނއްގެ ޮގުތަގއި ގެ ިހއްާސާދރުން ފަާރތު 

ުރންަނށް ަދރަިނ އަބުާރ ެދްއުކމުްނ ިހްއާސދާ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ފަރާަތށް އިްނ  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލްައދި ިމލޯުނ 

  ައދާކުުރަމްށަކުމަގއި ިއްސިތުއނާފުކުާރ ަފާރތުްނ ުބނެަފިއެވެއެވ.

ދިާމެވފަިއވާ ަފިއާސެގ  އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަާރަތށް މުާޢމަލާތަކީ ަހަމއެކަނި  މި ަމއްަސލަިއަގއި ުޚޫޞާމތު އުެފދިަފިއވާ )ނ( .20

ައިދ ިމ ުކންުފީނެގ ހިއްސާާދުރްނެގ ެދމެދުަގިއ ިހނގާަފިއާވ  ިއސްިތއުާނުފކުާރ ފަާރތުން ަދތިކަްނ ަހއްުލކުުރަމްށ 

ައދި ާޤނޫނީ ޮގތުްނ  މި މުާޢމަލާަތކީ 'ެވިލޑް' ކުނެްވސް ުމިހންމަުކމަާށއިމުާޢމަލާަތަކށް ުވުމން މި މުާޢަމާލތް އެގޮުތަގއި ެދއް 

އާިއ ެދެމުދ ޤާނޫީނ ިއުމެގ އޭ.ީސ.ީޕ.ެއލް  ިއްސިތުއނާުފުކރާ ފަާރތާއިތަްނފީޒު ކުރެޭވ މުާޢމަާލތަކަްށ ެހުދުމގެ ޮގތުްނ 

ައިދ ިމ އެއްަބްސުވން ޮސިއ ުކރެިވަފިއވަީނ ެދ 'އަްނ  ަކމަާށއި ތެެރިއން ލޯްނ ެއއްަބްސުވެމްއަގއި ޮސިއ ކުެރިވފަިއވާނެ 

ްސގެ' ެދެމުދަގިއަކމާިއ ލޯްނ ެޝޑިުއލް ައިދ ެއްއަބްސުވުމަގއި ޮސިއ ކުެރުވުނ ވަގުތު ބައިަނލްައުޤާވީމ ރިޭލޓެްޑ ާޕޓީ 

(ައެށއް ޮޕއިްނުޓ ަފެހއް  %8.5ިއ ެހން ޯލުނގެ ިއންްޓެރްސޓް ޭރޓްެގ ގޮތުގަ ެރ ޮބޑު ާވނެލެންިޑްނ ޭރްޓްސއަށް ވު 

ިއްސތިުއނާފުުކާރ ީމގެ ިއުތރުން ލޯން ެއްގިރަމންޓް ހަދާަފިއވާ ަމްޤަޞދު ކަުމަގިއވާ  ަބާޔންކޮްށަފިއާވެނަކަމށާއި  އިންަސްއަތ)



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ައށް ުކިރަމތިވެަފިއާވ ަފިއާސެގ ަދިތކަްނ ޙައްުލ ކުުރން ަކުމގަިއެވސް ޭއަގިއ  ޭކ.އަިއ.ީޕ.އެލްމެޭނެޖ ުކަރުމްނާދ ފަާރތުްނ 

ޯލނެއް ޮގތުގަިއ ިހްއާސާދރުްނ ނިްނާމފަިއަވީނ ިމ ލޯްނ ައކީ 'ައން ެސިކއަރ"  ެނަކަމށާއި ބާަޔްނކުެރިވފައި ވާ

 ،އެެހންކަމުން  ައރ ލޯން' ެއްއ ަކަމްށ ާވތަީކަމާށއި ައްށ ީދފަިއާވ ލޯަނީކ 'ސެކު  ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފާރތުްނ 

ްމސް ލެްންތ" ިވަޔފާރީެގ ަމލާަތކީ ެއަކކު ައެނަކކާއި ެދެމދު ުގުޅމެއް ުނވާ ދެފަާރުތގެ ެދމެދުގައި ޮކްށަފިއވާަފދަ "އާރިމމުޢާ 

 ޢަމަެލއް ުނކުެރޭވނެަކަމާށއި ަމލާތާ ެމދު މި ުމޢާ ަވނަ ާމްއާދގެ (ކ) ގެ ދަުށން  29ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނގެ  ،ުމާއމަާލެތއް ކުަމން

ަރެދްއަކުމަގިއ ގެ ޓްެކސް ބިނުާކެރވޭ ާއްމަދނީ ކަނޑަެއުޅުމގައި އުިނކުެރޭވނެ ޚަ ސްިތުއނާުފުކރާ ފަާރުތގެއި  ައދި މި ަޚަރަދކީ 

  ުތްނ ބުނެަފިއެވެއެވ.ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާ

ާޤނޫީނ ިއުމެގ ތެެރިއްނ ހިްއާސާދރާއި ދެެމުދ  ،ިއްސިތއުާނފުކުރާ ފަާރުތެގ ހިްއާސާދުރެގ ައތުްނ ނަގާަފިއާވ ޯލނަކީ  )ރ( .21

 މި ެއއްަބްސުވންަތްއ ެވވިަފިއާވ ާޤނޫީނގޮުތްނ ަތންީފޒުުކރެޭވ އެއްބަްސުވެމްއެގ ަދުށން ނެގިަފިއާވ ޯލެނއްަކަމާށއި 

އިްންޓަރްސޓް ރޭާޓއި ައދި ލޯނު ައާދކުަރންެޖހޭ (ރީޭޕަމްނޓް) ެޝޑިުއްލ  ،ަމްޤަޞދު ލޯުނަނގާ  ،ހަދާަފިއވަނީ ލޯނުގެ ައަދދު 

 ،ޯލުނ "ެސުކއަރ" ުކުރަމްށޓަކައި  ،ލޯުނ ޫދކުުރަމްށފަހު ިއސްވެަބާޔން ކޮށްަފިއވާ  ،އެހެންނަަމެވސް  ،ހިަމަނިއގެްނަކަމށާއި 

ަޝުރތުަތާކިއއެުކ ޤާނޫނޮީގުތްނ ތަްނފީުޒ ކުެރޭވނެ ިއުތރު އެއްަބްސުވމެްއަގިއ  ،ެއކަީށެގންވާ ާމްއާދތަާކއި 

ިއްސިތއުނާުފުކާރފަާތިއ އެކުްނުފީނެގ ހިއްާސާދުރެގ ެމުދަގިއ ާޤއިުމުކެރުވނަުކަމާށިއ ިއސްިތުއނާފުުކާރ ަފާރތުްނ 

ިއްސިތުއާނފުުކރާ ފަާރަތށް އިްންޓަރސްޓްގެ ޮގތުގަިއ  ،ީވަކުމގަިއިވަޔސް ހިްއާސާދަރށް ަދއްކަްނެޖހޭ އިްނޓްެރްސްޓ ުނެދްއކި 

ައިދ  ،އާމްދަނީގެ ޮގުތަގއި އިސްިތުއނާުފުކރާ ފަާރތުގެ ާމލީ ހިސާބުަތުކަގއި ހިމަނާަފިއަކަމށާއި ،ލިބެްނޖެހޭ ައަދުދތައް ާވނީ

ަދްށ އަާރ ައދަުދަތްއ ެޓްކްސ ބިނާުކެރޭވ ައށްުވެރ އިުތރަްށ ިއންްޓރަްސްޓ ަޚރަ (ަހ އިްނަސްއތަ)  %6 ،ހަަމ ެއހެްނމެ 

ިމ މުާޢަމލާަތީކ ިވޔަފާިރަތުކަގިއ އާްނުމ  ،ެއހެންކަމުން  ،ާއްމަދނީ ިހާސބުކުރުމުަގިއ ުއނިުކރެވިަފިއުނާވނެަކަމާށއި 

 ުއސޫުލަތކުގެ ަމތިްނ ގުުޅެމއްެނތް ެދފަާރަތކުްނ ކުރާ ފަދަ "އަރްމސް ލެްނތް ޓްާރެސްކަޝްނ" ެއްއަކމަާށއި އެގޮުތގެ 

ޓުެކސްކުެރޭވ ާއްމދަީނ  ިއްސިތއުާނފުކުާރ ަފރާުތގެ ާއއި ަހަމަޔށް)  6ިހނާގ އިްންޓެރްސްޓ ަޚަރަދކީ (% ،ަމތިން 

 ަދެދއްަކަމްށ ިއްސިތއުނާފުުކާރ ފަާރތުން ބުެނަފިއެވެއެވ. އަ  ުމަގިއ ުއިނުކެރވޭނެ ިހސާބުުކރު 

ބަހާފަިއަވނީ ިއްނޓަރނަޭޝަނލް ފަިއނޭްނަޝލް ިރޕޯޓިްނގ ފަިއދާ (ިޑިވޑެްނޑް) ހިްއާސާދަރށް ކަނަޑއަަޅިއ،  ިހްއާސގެ  )ބ( .22

 ،ްސޓޭްނާޑރްޑސް (އަިއ.އެފް.ާއްރ.ެއްސ) އާއި ެއްއޮގްތާވގޮުތގެ ަމިތން އިްނޓްަރްސޓް ަޚަރދު މާލީ ހިސާުބަތުކަގއި ިހަމނައި 

ަމއިގަނުޑ  ރާ ފަާރުތގެ ިއސްިތުއނާުފކު  ، ަހމަެއެހްނމެ، ިހްއާސެގ ަފިއާދ ައކީ ައދި  "އެްކޫރ" ުކުރމަށްފަުހަގިއަކަމށާއި 

ިހްނގަިއެގްނ ާއްމަދީނެގ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ެމޭންޖަމންްޓ ފީަތާކިއ / އިްނެސްނިޓްވްސަތކުްނ  ިރޯޒޓް ަކުމަގިއވާ  ަމްޤަޞދު 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 

      

 

 

ސަުފހާ     40 ގެ 14  
 www.tat.gov.mv ވެްބސައިްޓ: info@tat.gov.mvއީމެިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަަނ ފަްނގިފިާލ، ެދވަ

ަދީނ ިލބުުމން، ިއސްިތއުާނުފކުާރ ަފާރތަްށ އިްންޓަރްސޓް ާއމް ިއްނ  ކޭ.ައއި.ޕީ.ެއލްްށ ެދވޭ އެއްެޗއްަކަމާށިއ ހިްއާސާދރަ 

ިއްނޓްަރްސްޓ ޚަަރުދ ައާދުކުރމަްށ އިުއތިާރެޒްއ  ިއްސތިއުާނުފުކރާ ަފރާުތން ެގ ިހްއސާާދަރށް ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާތު 

 ިއްސިތއުާނފުުކާރ ަފރާުތން ައދި ެއގޮުތްނ ިހްއާސދާުރވަީނ،  ހިްއާސާދުރަވނީ ެއއްަބްސވެަފިއަކމަށާއި ނެްތަކަމށް 

މޮިގތުްނ  ްޓަގިއ ަކަށަވުރ ކޮްށީދފައިަކަމާށއި،ެއްކްސާޓނަްލ ޮއޑި ާރ ަފރާތުގެ ިއްސތިުއނާުފކު ައދާކުަރްނޖެހޭ ައަދުދަތްއ 

(ަހެއްއ  6އަދި % ،ަދީނގެ ޮގތުގައި ިހަމނައި ާމލީ ހިސާުބަތުކަގއި ާއމް  ިއސްިތުއނާުފކުރާ ަފރާުތގެ ލިބެްނޖެހޭ އިްންޓރަްސޓް 

ެއކު، ހިްއާސާދުރގެ ެޓްކްސ ަހަމެއއާއި  ަފިއަކމަާށިއ،ަރަދށް ވާނީ ޓެކްސް ެދއްކިގެ އިުތަރށްވާ ިއންްޓަރްސޓް ޚަ  އިންަސްއަތ)

ކެިޕޓަްލ ަޚަރުދ ިއްސތިުއާނފުުކާރ ފަާރތަީކ  ެނަކަމށާއި ަދީނެގ ޮގތުގަިއ ިހެމނޭާއމް ބިނާުކުރުމަގިއ މި ައަދުދަތއް ެއަފރާުތެގ 

ްވ ނުވަަތ ުމާދ ަގެނވިްއާކ ނުވަަތ ވަރިކްނ ެކޕިޓަްލގެ ޮގުތގައި ގިަނ ަފންޑުަތެކއް ޭބނުްނާވޭނފަަދ ކެޕިަޓްލ ިއްނޓެްނސި 

ަދނީ ލިބެނޭފަދަ އޮަޕޭރަޝންަތެކްއ ލީ ދަިތަތކަކުްނ ައަރިއގަެނ ާއމް ިދާމެވަފއިވާ މާ ޫންނަކަމށާއި،  ުކންފްުނެޏއް ިވޔަފާރި

ަފންުޑތަްއ ހަަމެއާއެއކު، ޭބނުެމއްެންތަކމަާށއި  ނެތް ަކުމަގއިވަީނަނމަ ިމފަދަ ލޯެނއް ެނގުމުގެ ެއްއވެސް ަމްޤަޞދު ުގުމގެ ހިން 

ިމއީ ުކރު ުމްއަދތަކަށް ޯހދާ ފަްނޑަކަށްުވާމއި ގުިޅެގން ިއުކިއޓީގެ ގޮތުގައި ފަންޑު ދޫކުުރަމްށ  ،ލޯުނގެ ޮގތުގައި ޫދޮކށްަފިއވަނީ 

 ުނފެްނނާީތަކުމަގިއ ިއްސިތއުނާުފުކރާ ފަާރުތން ުބނެަފިއެވެއެވ.  ހިްއާސާދަރށް 

 ިޑިވޑެންޑެްގ ގޮުތަގއި ަކނަޑއަަޅއި ހިްއާސާދުރންަނށް ޫދކޮށްަފިއވާ  އިްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތންަވނަ އަަހރު  2017 )ޅ( .23

ޭއަގިއ ޯލނުެގ ްޕރިްނިސަޕލް ައިދ  އަކީ، ަދ ުޔަނއިެޓްޑ ްސޭޓްޓްސ ޮޑލަުރ)(ައްށ ލަްއަކ ަހ ާހްސ ސާ  806,014.00

ިއްސިތުއނާުފކުާރ ވަަނ އަަހރު  2017 ީމާރިއން ަކނޑަައޅާަފއިވަީނ، ްޓެވސް ިހަމނާަފިއާވ ައަދެދއްަކަމށް އިންްޓެރސް 

ައިދ ކުްނފުންަޏްށ ަމްށެވފައި، ކަ  (ެއްއ ާހްސ ޔުަނިއެޓޑް ްސޓޭްޓސް ޑޮލަުރ) 1000.00 ެޝައރ ެކޕިަޓލްއަީކ ފަާރތުގެ

ަދުދެގ ހިްއާސާދުރން ލޯުނޫދޮކށްަފިއވާ ހިނުދ އެްއެވްސކަހަަލ ިއންްޓަރްސޓް އެްކްސޕެންެސއް ައިދ ޕްިރންސިަޕްލ އަ 

 މީާރއިްނ ބަާޔންކޮްށފަިއީވަނމަެވްސ؛ނެުތުމްނަކަމްށ އްރީޕޭމަްނޓެ 

ިއްސިތއުނާުފުކާރ ފަާރަތްށ  ،ަގއި ެއކަށެީގްނާވަވރަށް ޭކްޝފްލޯ ެނުތުމެގ ސަބަބުން  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް 23.1

ާނފުުކާރ ފަާރތުްނ ިއްސިތއު ،ަދއްކަންެޖޭހ ިއންްޓަރްސްޓ ެއްކޕެްންސ ަވީނ ނުެދއްިކަކަމާށިއ ހަަމއެާއިއެއކު 

 ،ަނަމެވސް  ،ހިްއާސާދުރންަންށ ަދްއަކްނޖެހޭ އިްންޓަރްސޓް ެއްކސްެޕންްސވެސް ދަްއާކަފެއްއނުވާަކަމާށއި 

އިްންޓރަްސްޓގެ ޮގތުގައި ލިެބްނެޖހޭ ާއްމަދނީ ައދި ަދްއަކންެޖހޭ ހަރަދުަތއް ާވނީ ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރުތެގ 

 ،މާީލ ހިާސބުަތކުަގއި "ެއްކޫރ" ކޮްށަފއަިކަމާށއި 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ްނ  ޯލުނެގޮގތުގަިއ ހިްއާސާދުރން ޫދޮކށްފައިވާ ަސބަަބީކ ިހްއާސގެޮގުތަގިއ ަފންްޑތަްއ ޫދކުރަ ފަންުޑަތއް  23.2

ޮއޕަޭރްޓކުާރ ުކންފުްނަޏކަްށާވީތެވ  ރިޒޯޓްުކންުފންޏީަކ  ،ސަބަަބކީ  ހިްއާސަދުރންަންށ ުނފެްނނާީތަކަމށާއި 

 ،ަކށްުނުވނަްކމަށާއި ނުްނާވނޭ ުކންުފންޏަ ގިނަައަދެދްއެގ ިއކުއިީޓ އިންެވްސޓްމަްންޓތެަކްއ ބޭ 

ިއންްޓަރްސްޓ ާއމްަދީނެގ ގޮުތަގިއ ެއްއެވްސ ާއމްަދނީެއްއ ިއސްިތއުާނފުކުާރ ަފާރތަްށ ހަަމެއހެްނެމ  23.3

ހިސާުބަގިއ "ެއްކރޫ" ަރުދ ާވނީ ުކންުފީނެގ މާލީ ްސްޓ އްާމަދނީ އަިދ ޚަ އިްންޓރަ  ،ލިބިފަިއުނވާތީ

ޓީ ޤާޫނުނަގިއ .ޕީ.ައދި ަހަމިމާއެއކު ލިބުނު އިްންޓރަްސަޓށް މީާރައށް ޓެްކސް ަދއްާކފައިވާނީ ބީ  ކޮްށަފއިަކަމާށއި 

މި އިްންޓަރސްޓަކީ ކުްނފުީނެގ  ،ަހަމއެެހްނމެ ަރްށކަމަާށއި (ހަ ިއްނަސއްަތ) އަްށުވެރއް ިއތު %6ބުނެަފިއވާ 

ަނށް ލިޭބ މިަފަދ ިއންްޓަރްސޓުްނ ހިްއާސާދުރންަންށ ލިިބެގންާދ ިއންްޓަރްސްޓއަަކްށ ވެަފިއ އެބޭުފޅުން 

އެބޭފުުޅްނ ޓެކްްސ ަދއްަކްނ ެޖހުުމްނ މިާރައްށ ލިޭބ ާއމްދަީނއަްށ ުއނިއިުތުރ ަކމެްއ އަންާނނެ ަކަމަކްށ 

ރަދު ުއނިުނުކުރމުްނ ޑަބަލް ެޓްކޭސަޝްނއަްށ ޚަ މި ިއންްޓަރްސޓް  ،ެއޮގތުން ބެެލޭވަކމަާށއި ނު

 ،ަކަމާށއި ުކެރވޭަމގުަފިހެވގެްނާދނެަކަމްށ ގަބޫލު 

ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއްލ.ަގއި ެއކަީށެގްނާވަވރަށް ޭކްޝފްލޯ ނެތުުމެގ ަސބަުބން، ޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލ. ައށް ަދްއކަްނެޖހޭ  23.4

ހަަމެއާއއިެއުކ، ޭއ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.ެއލް ެގ ފަާރތުްނ  ަފިއަކމަާށއި،އިްންޓރަްސޓް ެއްކޕެންސް ަވނީ ުނަދއްކި 

ނަަމެވްސ،  ަކަމާށއި ެއކްސްެޕްންސވްެސ ދައާްކަފެއްއނުވާ ހިްއާސާދުރންަންށ ަދއްކަންޖެހޭ އިްންޓަރްސޓް

އިްންޓރަްސްޓެގ ޮގތުގަިއ ލިބެންެޖހޭ ާއްމަދީނ ައިދ ަދްއކަންެޖޭހ ަހރަދުަތއް ާވީނ ޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލެގ ާމީލ 

 ،ަކމަާށިއ ައދި ހިސާބުަތުކަގއި "ެއކްޫރ" ޮކށްފައި 

ެވރިަފރާަތީކ  ގެ ާޤޫނނީ ރިޯޒޓް ކަިނފުިށ  އޮަޕރޭަޓރަކމަާށއި ގެ ިރޯޒޓް ަކިނފުިށ  ،އިްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާަތކީ  23.5

 ކޭ.ައއި.ޕީ.ެއލް  ،ަމިއގަނޑު ާއްމަދީނއަކީ  ިއްސތިއުާނފުުކރާ ފަާރުތގެ  ،އެެހްނަކުމން ަކމަށާއި  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް 

ގަިއ ވެަފިއވާ ެމޭންޖަމންްޓ އެްގރީމަްންޓަގިއވާ ޮގުތެގ  2013ުޖަލއި  15 ިއްސިތުއނާފުުކރާ ފަާރތުން އަދި 

ެމޭނޖްަމްނޓް ީފސް ައިދ  ،ެމޭންޖަމްނޓް އިްނެސްނިޓެވްސަކަމށާއި ެމޭންޖަމންޓް ީފްސ އަދި  ،ަމތިން 

 ާއްމަދީނގެ ޮގތުގަިއ މާލީ ިހސާުބތަކާއި  ިއްސިތުއާނފުުކރަ ފަާރުތގެ  ،މެނޭްޖަމްނޓް ިއންސެްނިޓްވްސަވނީ

ޮގތުގައި ކަނޑަައޅައި ަދއްކާަފިއާވ ފަިއާސ އަިދ ޑިިވެޑންޑްެގ ރިޯޕުޓކޮްށަފިއާވަކމަށާިއ އަަހރީ ރިޯޕޓުަތުކަގއި 

ިއސްވެަބާޔން ކޮށްފަިއާވ ެމޭންޖަމްންޓ  ،ހިްއާސާދުރންގެ ހިއްާސެގ އިްނަސްއަތައށް ބިނާކޮށް  ،ަދއްކާަފިއާވނީ

ިއންޓްެރްސްޓ  ،ަހަމެއއާއިެއކު  އި ލިބުނު ާއްމާދނީްނަކަމާށއިގޮުތގަ  ީފސް އަދި ެމޭންޖަމންޓް ިއްނެސންިޓްވްސގެ 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 ،ެއހެނީ  ތެޭރ ހިެމޭނ ޚަަރުދތަެކއް ޫންނކަަމާށއި ޕޭަމންްޓ ައިދ ޕްރިްނަސޕަްލ ޭޕަމންޓްަތކީަކ ޑިވިެޑންްޑގެ 

 ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާާތއި ުއޫސލުަތްއާވނީ  ،އިްންޓރެްސޓް ައިދ ޕްިރްނިސޕަލް ައަދާދިއ ުގޅޭ 

ިއބާރާުތްނ ަޞރީަޙ  ،ާނިއެއކު ވެަފިއާވ ޯލްނ ެއއްަބްސވުންތަުކެގ ރީޭޕމަްންޓ ޝެިޑއުްލަތުކަގއި ހިްއާސާދުރން

 ުބނެަފިއެވެއެވ.ބާަޔްނކޮްށފަިއަކުމަގއި ިއްސިތުއާނފުުކރާ ފަާރުތން 

ޯލުނެގ ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފާރތުްނ ެއފަރާުތެގ ިހްއާސ ާދރުްނެގ ައތުްނ ނަގާަފިއާވ  ،ނިްނުމމުަގއި  މީާރގެ  )ކ( .24

ޑިފޯްލްޓ ައިދ އެީއ ަވނަ ާމްއަދިއގެ (ކ) ެގަދށުން އުިނ ުނކުެރޭވެނ ަކަމށާިއ  29ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނނުގެ  އިންަޓެރްސޓް،

ނުވާ ަކަމށް ބާަޔންކޮްށފަިއީވަނަމެވްސ،  ކުިރއަްށެގްނޮގްސފައި މަާލްތތައް ޢާ މު ްނެސުކާއރ ލޯނު ކްޯލްސ ނެުތާމއި އަ 

ާއއި ެދެމުދ ޮސިއ ުކރެވިަފިއވާ ެއއްަބްސުވުމަގިއ 'ޮކލޭަޓރަްލ ެސކިއުރިީޓ'  ކޭ.އަިއ.ޕީ.ެއލްިއްސިތއުނާުފުކާރ ފަާރާތިއ، 

ބަަލިއަގންނާެނ 'ޯކްޓ އޮްފ ލޯ' ގަިއ  އިަދ ިމ އެއްަބްސުވަމކީ ންކުރެވިަފިއ ާވެނކަމަށާިއ، ައިދ 'ިޑފޯްލޓް ކްލޯސް' ަބޔާ 

ިއސްިތުއނާުފުކާރ ފަާރތުގެ ިހްއާސާދުރްނ ޯލނެްއ ަކުމަގއި 'ެސުކައރ'  ެއއްަބްސުވެމއަްކަމށާިއ، އެހެްނަކުމން މި ޯލަނކީ 

 ކޭ.އަިއ.ޕީ.ެއލް މީގެ އިތުުރން، އިސްތިުއނާފުުކރާ ަފާރުތންަކަމށާިއ، މެޭނޖް ުކަރނެީވސް  ކޭ.ައިއ.ޕީ.އެލްެއހެނީ  ެދޭކަކމަާށއި،

ައދި މި ލޯަނީކ  ަފިއސާ ައާދުކެރވޭެނަކމަާށއި ުރްނގެ ހިއާްސދާ  ިއްސިތއުާނފުުކރާ ަފރާުތން އަށް ޯލން ުނެދްއިކްއޖެ ޙާަލުތަގއި 

އެެހްނ ަފރާަތުކްނ ޯލން ެނޭގ ަވރަްށުވެރ ަވުގުތެގ ކުަޑތަްނެވަފިއާވ ިހނުދ ހްއާސާދުރްނެގ ައުތްނ ަނަގިއ ާޤޫނީނ ިއުމެގ 

ފަިއާވ ަގިއ ދީ  2013ލް އޭްޕރީ 20ައްށ  ކޭ.ައއި.ޕީ.ެއލް  ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތން ަހދަިއ  އް ަދށުްނ ެއްގިރަމންޓެ 

ްޓ ގަިއ ެއމެންްޑ ުކެރިވ 'ރިލެވެްންޓ ެސިކއުރިޓީ' ައިދ 'ިޑފޯލް  2019ޖުަލިއ  08ައިދ ިމ އެގްިރަމންްޓ  ލޯެންއަކމަށާއި 

 ިއވަާކމަށް ިއްސިތއުާނުފކުާރ ަފާރތުްނ ުބނެަފިއެވެއެވ. ާވީނ ިހމަަނިއފަ  ކްޯލސް'

ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖލީހުން ާފްސުކެރވިަފއިވާ ެއްއވެސް ާޤޫނަނާކއި ައިދ ުފކުާރ ފަާރުތން، ިއސްިތުއނާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .25

ިމ ުނކުާތާއ ގުިޅެގން އެަފަދ ާޤޫނެންއެގަދށުްނ ަހދާަފއިާވ ަޤާވިއަދާކ ިހލާފުވެަފިއުނާވނަެކަމށްުބނެ ުހށަެހިޅ ުނކުާތެއެވ. 

ާވހަަކަތަކށް ބަާލިއރު ާފހަަގުކެރޭވ ަފއިވާ ހުށަަހޅާަފއިވާ ލެޔިކުޔްނަތާކިއ ްޓރައިިބުއނަލަގެ ައޑުެއހުންަތުކަގއި ަދްއކާ

 ކަްނަތްއތަަކީކ؛

ުކުރުމގެ ަހމަަތއް ަބާޔން ުކރުުމެގ ާޤޫނނު  މާނަ ) ހ( .26
13

ަވނަ ާމްއާދގެ (ހ) ަގއި "ާގޫނނެއްަގއި ަވިކ ޮގތަަކށް  37ގެ  

ައމަުލކުަރްނާވެނކަމަްށ ކަނަޑެއޅެިގްނ ަބާޔންޮކށްަފއިވާަނަމ، ެއީއ ާޤނޫުނން ުއފަްއދާ ަބރީަޢުވމެްއެންތ ާވޖިެބްއ ުނަވަތ 

                                                            
  ުކރުުމގެ ަހމަަތއް ބަޔާްނ ުކރުުމގެ ާޤޫނުނ) ާމނަ ( 4/2011ޤޫާނުނ ަންނަބުރ   13



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ާވނަަމ، ެއަކަމކީ އަެކމެއް ުކުރުމަގިއ އިްލިތމާެޒްއަކުމަގއި ބަަލްނވާެނެއެވ. ައދި ވަިކަކެމއް ކުެރވާިދނެ ަކަމށް ބަޔާްނޮކށްަފއި 

ލާިޒްމަކެމއްެންތ، އެެހންަނަމެވސް ެއަކެމއް ކުުރާމއި ުނކުުރުމަގއި އިްހިތާޔރު ުހްއދަކަެމްއަކުމަގއި ބަަލްނވާނެެއެވ" 

ުޅެމއްެންތ ގު، ުކންފުީނެގ ހިއާްސާދެރްއގެ ފަާރތުން އާްނމު ވިޔަާފރި ުއޫސލެުގ ަމތިން  ،މިަފަދިއން ަބާޔނޮްކށްަފިއާވަކަމާށއި 

 ،ަމލާެތްއުކާރ ފަދަ ާމއްދާަތއް ިހަމަނއިެގން ޤާނޫނީގޮުތން ބަނެދިވގެން ނަގާ ލޯަނކީ ލޯނުގެ މުޢާ ެދފަާރެތްއގެ ެމުދަގއި 

ައިދ މި  ުމޢާމަާލެތްއަކމަާށއި  ެއްއެވްސ ގުުޅެމއްނުވާ ެދަފާރެތއްގެ ެދެމުދަގިއ ކުެރޭވ މުާއަމލާެތއްގެ ޮގުތަގިއ ބެެލޭވނެ

ްޓ ަޚރަދީަކ އިްނަޓޭނަޝނަްލ ަފިއޭނަޝލް ރިޕޯިޓްނގ ސްޭޓންާޑރްޑ (އަިއ.އެްފ.ާއރ.ެއްސ) ތަާކިއ ލޯުނެގ އިްންޓެރސް 

އެެހންަކުމން ިއްސތިުއނާުފުކާރ  އަަދުދަތެކްއަކމަާށއި ެއއްގޮތަށް ާމީލ ހިސާުބތުަކަގިއ ޚަަރދެއްގެ ޮގތުގަިއ ިހެމނިަފއިވާ

ަވނަ މާްއާދގެ (ހ) ާއއި ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނނާިއ ްޕރޮެފަޝަންލ  37 ގެމާަނުކުރމުގެ ަހަމަތއް ބަާޔންކުުރުމެގ ާޤޫނނު  ފަާރތުން 

 ްނޓިްނގ ިމންގަނޑުަތާކިއ ޚިލާުފެވަފއިުނާވަކމަްށ އިްސިތުއނާުފކުާރ ަފާރުތން ުބނެަފިއެވެއވެ. ެއކައު 

ިސވިްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝން ވ. އިބާްރހީމް ާސިމުނ، ދިނަަށ،   ިދެވހިާރްއޖޭެގ ްސްޕރީްމ ކޯުޓްނ ިންނމާަފއިވާ )ށ( .27

) ަޤިޟއާްޔގައި A123964ގއ.ެގމަނަފުިށ (ދ.ރ.ާކޑު ަނންަބރު 
14

"...ަރްއިޔތުްނެގ ަމޖިީލހުަކން ާފްސޮކްށފަިއާވ  

ތަަކްށ ަވިކ ަކަމާކ ގުިޅެގްނ ވަިކ ގޮ  ،ޤާޫނނަުކްނ ައިދ އެަފަދ ޤާޫނެންއގެ ަދށުްނ ަހާދފަިއާވ ަގާވިއެދްއެގ ދަށުން 

 ،މަުލުކުރަމކީ ާޤޫނނުގެ ުހދޫދުން ބޭުރުވްނަކަމށާއި ޢަ އެކަަމކާ ުގިޅެގން އެޫނން ޮގަތކަށް  ،ަމުލކުުރަމށް ާލޒިމްޮކށްަފިއާވަނމަ ޢަ

އެޫންނ ޮގތަަކްށ ކޮްށަފިއވާކަްނ ސާިބތުކުރުަމށްަޓަކިއ ެހކިްނެގ ެހކިަބްސ  ،...ަވކިގޮަތަކްށ ުކުރމަްށ ލާިޒްމޮކްށފަިއާވ ަކެމއް

(މާނަުކުރުމގެ ހަަމތަްއ  2011/4ެއފަދަ ހެކިަބހަުކން ާސފުވާ ކަންަކީމ ާޤޫނނު ނަންަބުރ  ،ޅާަފިއީވަނަމެވސް ހުށަހަ 

" ަވނަ ާމްއާދެގ (ހ) ައްށ ިރާޢަޔްތުކރުުމްނ ުބރަދަެންއ ެދޭވެނ ކަމެްއ ނޫްނަކަމްށ.... 37ބާަޔްނކުާރ ޤާޫނނު) ގެ 

އެކުްނފުީނެގ ިހްއާސާދުރެގ  ިއސްިތުއނާުފުކރާ ފަާރުތން ަބާޔންޮކށްަފިއާވިއރު،ްށ މީާރިއން ) ަބާޔންޮކށްަފިއވާަކމަ 15(ޞ.

ޤާޫނނީ ޮގތުން ަތންީފޒުކުެރވޭ މާްއާދަތކާއި ނުުކާތަތއް ިހަމނަިއެގން ެއަކކު އަނެކަކާ ުގުޅެމއްުނާވ  ،އަުތން ަނގާފަިއވާ ލޯަނކީ 

ިއްސިތއުާނުފުކާރ  ްއަކމަާށއި ގެ ަދށުން ނަގާަފއިާވ ޯލނެެދފަާރެތއް ެދެމުދ ވެވޭ ެއއްަބްސުވެމކޭ ެއއްަފަދ ެއއްަބްސުވެމއް 

ާއްނމުގޮެތްއަގިއ ިވަޔފާިރަތކުްނ މުހިްނުމ ބޭުންނތަަކްށ ައވަަހްށ ަފންުޑ  ،ަމލާަތކީ ފަާރތުްނ ޮކށްަފިއާވ ޯލުނގެ ުމޢާ 

 ުމާއމަާލެތްއަކމަާށއި ކޮށްަފއިވާ  އި ެއއްަހަމަޔުކން ައިދ ެއްއޮގތަކަށް މަާލތުތަކާ މަށްޓަކަިއ ކޮށްއުޅޭ ލޯުނެގ ުމޢާ ހޯދު 

ަރްއިޔތުްނެގ ަމިޖީލހުްނ ާފސްުކެރިވފަިއާވ އެްއެވްސ ާޤނޫަނާކިއ ައިދ އެފަަދ  ނާުފުކާރ ފަާރުތން ިއްސިތއު ،އެކު ހަަމެއާއއި 

(ަހ  6ަމލާްތަތާކއި ގުިޅެގން %މުޢާ  ޯލުނގެ ާވަކެމއް ކޮްށަފއި ުނާވނަެކަމާށއިޤާޫނނެްއެގދަުށން ހަދާަފއިވާ ަގާވިއަދކާ ޚިާލފު 

                                                            
  ަޤޟިްއޔާ   A-SC/2014/07ަންނަބުރ  ިންނމާަފިއވާަގއި  2020ަޖަނަވރީ  15ދިެވިހރާްއޭޖގެ ސުްޕީރމް ޯކޓުން  14



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ޤާޫނުނގެ ަދުށން ޓްެކސް ިބާނކުެރވޭ ާއްމަދނީިއްނ  ބީ.ީޕ.ޓީ ާއއި ަހަމަޔށް ަދްއކަްނެޖހޭ އިންްޓެރްސޓް ޚަަރދަކީ ްނަސްއަތ) އި

 ަޚަރެދއްކަމަްށ އިްސިތއުާނފުުކާރ ފަރާުތްނ ބުެނަފިއެވެއވެ.އުިނުކރެވޭެނ 

ޓްެކްސާއއި ުގޅިގެން ުއަފންވާ ޫޖިރމަާނ ައިދ ިއްނޓްެރްސޓް ާމފުުކުރމަކީ ޮކމިަޝނަރ ެޖނެަރްލ  :ނުކުތާއަކީ ހަތަރުވަނަ .28

ަނަމެވސް ިއްސެވ  ،ަކމަށާއި ޤަޫބލުުކރާ  ިއްސތިުއނާުފކުރާ ަފރާުތންއޮފް ެޓްކޭސަޝނަށް ެއަކނި ލިބިެގންވާ އިޚްިތާޔެރއްކަން 

(ަހ  6%ިހްއާސދާރުގެ ައތުން ަނާގ ލޯުނން  ފުުކރާ ފާަރތުގެިއްސިތއުނާ ބާަޔްނކޮްށފަިއާވ ނުކުާތަތުކަގއިވާ ފަަދއިްނ 

 ަރެދްއަކމަާށއި ެނގޭ ލޯން ިއްންޓެރްސްޓ އަީކ ެޓްކސް ިބނާުކެރޭވ ާއުމަދނީން ުއނިކުރޭެވެނ ޚަ  އިންަސްއަތ) ާއހަމަައށް 

ުމަދނީއަށް ައސަެރްއނުކުާރެނަކަމްށ ދަުއލަުތގެ އާ  ،މި ަޚަރދު އުިނުކެރވޭނެ ަޚަރެދއްކުަމަގއި ަކނޑަައަޅއިގެން  ،އެކު ހަަމެއާއއި 

 ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ބުނެަފިއެވެއެވ. 

  

 މީރާއިން ވާހަކަތަކަށް ދައްކާފައިވާ އަޑުއެހުމުގައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ

  ރައްދު ދީފައިވާ

ަފރާުތްނ ުހށަެހިޅ ުނުކތާަތާކިއ، ައުޑެއހުްނތަުކަގިއ ެދކެވުުނ ާވަހކަަތާކއި، ހުަށހެިޅ  ިމ ަމއްސަލަިއަގިއ، ިއްސިތުއާނފުުކރާ 

ިލޔިެކޔުްނަތކަށް ޖަވާުބާދީރުވުމގެ ގޮތުން މީާރިއން ައންަނނިވި ނުކުާތަތއް ހުަށހަަޅއި، އެ ނުުކާތަތާކއި ބެޭހޮގުތން ޓްެކސް އެޕީްލ 

   -ާކަފިއެވެއެވ. މިޮގުތން ހުަށހެިޅ:ޓްަރއިބިުއަނލްެގ އަުޑއެުހްނތުަކަގިއ، ވާަހަކަދއް

ަވނަ ާމްއާދގެ (ހ) ަގއި އެ ާޤޫނާނިއ، ައދި ާޚއްަސޮކށް، އެ ާމްއާދގެ (ނ)  10ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނގެ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .29

 ައިދ އެ ާމއްާދެގ (ރ) ާއިއ ެއއްގޮްތާވ ޮގުތެގ ަމތިްނ ެޓްކްސ އަަހރެއްގެ ެޓްކްސ ިބނާުކެރޭވ ފައިދާ ިހސާުބުކުރމުގައި 

ހަަމެއަކިނ ާއްމަދީނއެްއ ޯހުދުމެގ ަމްޤަޞުދަގިއ ެއ އަަހރުަކ ިހނގާަފއިާވ ޚަަރެދްއ ިފަޔވަިއ ެއހެްނ ެއްއެވްސ ައަދެދްއ 

ޓެްކސް ިބާނުކެރވޭ ަފިއދާ ިހާސބުކުުރމުން ުއިނުކެރވިގެން ނުވާެނަކމަށް ަބާޔންކޮްށފަިއާވިއރު، ެޓްކސް އަަހެރްއގައި މީެހްއެގ 

 ހިސާބުުކުރުމަގިއ ުގޅުްނހުރި ފަާރތްަތކުެގ ެމުދގައި ުކެރޭވ މުާޢަމލާްތަތާކ ުގިޅގެްނ ޓެްކްސ ބިާނުކެރޭވ ފައިދާ

ަވނަ ާމްއާދަގިއ ބާަޔްނކޮށްފަިއ އޮްނަނއުިރ، ެއ މާްއދެާގ (ކ) ގަިއ، ެއ  29ޢަަމުލކަުރްނީވޮގތް ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ 

 ިބނުާކެރޭވ ަފިއާދ ަނަމ، ފުރަަތަމ މީާހެގ ެޓްކސް މުާޢމަލާަތީކ ގުުޅންުހރި ީމހުްނަތެކއް ެމުނީވ ުނކުާރެނ މުާޢމަާލތެއް 

ެގ ެޓްކްސ ބިނާކުެރޭވ ހިސާބުުކުރުމަގިއ ެއ ުމޢާމަާލްތ ިހމަަނިއެގން ނުވާެނަކަމށް ަބާޔްނކޮްށފަިއުވމުން، ުފރަަތަމ މީހާ 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 ރީޙަ ަމފްޫހމުން ފަިއާދ ހިސާުބުކުރުމގަިއ އެަފަދއިްނ ކުރެޭވ ުމޢާމަލާްތަތއް ިހމަނައިގެްނ ުނާވނެަކްނ މި ާމްއާދެގ ސަ 

 އެނެގން ޮއްނަނަކމަްށ ީމރާިއްނ ބުނެަފިއެވއެެވ. 

ެއފަާރތުގެ ިހއްސާދާަރާކ ެދެމުދ  ،ުޚޫޞާމތު އުެފިދފަިއާވ މުާޢމަާލްތތަަކކީ ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރތާ ދެވަނަަ ނުކުތާއަކީ: .30

ވެަފިއވާ ޯލުނގެ މުާޢަމލާްތތަކާ ުގޅިެގން ިއްސތިއުނާފުކުރާ ަފާރުތގެ ެޓްކސް ބިާނުކެރވޭ ފަިއދާ ިހާސބުކުުރުމަގިއ، ެއފަާރތުްނ 

ެގ ެމުދަގިއ އުނިޮކށްަފިއާވ އިްނަޓެރސްްޓެގ ަޢަދާދ ގުޭޅ މުާޢމަާލެތްއަކމާއި، ެއ މުާޢަމލާަތަކީކ ގުުޅްނ ހުިރ ފަާރތްަތެކއް 

ިއްސިތއުާނުފކުާރ ފަރާުތެގ ެޓްކްސ ިބނާުކެރޭވ  ،ަހަގކުެރުވުމންމެުނީވ ުނުކރާެނ މުާޢަމލާެތްއަކަމްށ މީާރެގ އޮިޑޓަްށ ފާ

ވަަނ ާމްއާދެގ (ކ)  29ފަިއާދ ިހސާުބުކުރމުގަިއ އެަފާރުތން ުއިނކޮްށފަިއާވ އިްންޓރެސްްޓެގ ަޢަދދަީކ ީބ.ޕީ.ީޓ ާޤޫނުނެގ 

މަާލތާ ުގިޅގެްނ ައންނަނިިވ އެ ުމޢާ  ،މާަފއިވާ ޢަދެަދްއަކުމންެރވޭެނ ަހަރެދއަްކމުަގިއ ީމރިާއްނ ިނން ެގ ަދށުްނ ުއިނ ުނކު 

  ،ކަްނަތއްތަްއ ީމރާއިްނ ާފަހގަކުާރަކމަށާިއ ެއޮގތުން

އުެފިދފައިވާ މަްއަސަލއަކީ ިއްސތިުއާނފުުކރާ ަފާރތުން އެަފރާުތގެ ިހްއާސާދެރްއކަމުގައިވާ މުަޙްއަމުދ  ޚުޫޞާމތު 30.1

ސީރު ެގ ައތުްނ ނަގާަފިއާވ ޯލަނާކ ގުުޅްނހުރި ަމއްސަަލެއްއކަްނ ެއނގެްނ އޮްނަނއިުރ ެއ ޯލަނީކ ނަ 

ެދމެދު ެވފަިއވާ ޯލނުގެ ެއްގީރމެްނޓާ ގުޅެިގން ިއްސިތއުާނުފކުާރ  ޭކ.އަިއ.ީޕ.އެލް އާިއްސިތއުނާުފުކރާ ފަާރާތއި 

ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރތުްނ ިމ  ،އި އެނެގްނއޮްނނަަކމަށާ ވާ ލޯނެއްކަްނ ފަާރުތގެ ިހްއާސާދރު ަފންުޑޮކްށފައި 

 20ޯލުނ ަފންުޑކޮްށިދުނމަށްަކްނ ެއަފރާުތްނ ޭކ.ައިއ.ޕީ.އެްލ ައްށ ލޯުނެގ މުާޢަމާލުތގަިއ ަބިއެވިރވެފަިއަވީނ 

ުނ ިއްސެވެދންެނވު  ،ަގއި ވެަފއިވާ ޯލނު ެއްގީރެމންްޓތަަކށް ނަަޒުރކުުރުމން އެނެގްނޮއންަނިއރު 2013އޭްޕރީލް 

ލޯނު ެއގްީރމެްނޓްަތުކަގއި ލޯނު އަނުބރާ ދަްއކާެނގޮތުެގ ީރޭޕެމންްޓ ޝެިޑއުްލެއއް ިހެމނިަފިއީވަނމެަވސް ެއ 

ރީޭޕމެްނޓް ޝެިޑއުްލއާ އެްއޮގްތާވޮގތުގެ މަިތން އެ ޯލުނގެ ެއްއެވސް ިމްނަވރެއް ައދި އެ ލޯާނެއކު ަދއްަކްނޖެޭހ 

ްއކާަފިއާވަކްނ ާރތުްނ ޯލނު ދޫުކރި ފަާރތަްށ ައނބުާރ ދަ އިްންޓެރްސޓްގެ ަޢަދުދެވސް ިއސްިތއުާނފުުކާރ ފަ

ުގޅުމެްއ ެންތ ެދފަރާެތްއެގ  ،ލޯުނެގ ސެިކުއރިީޓ ާއއި ޯލނު ޯމޭގޖްކުުރން ަފދަ ، އި އެނގެން ެނތްަކަމށާ

ެދެމުދަގއި ުކރާ ލޯނު ުމާޢމަާލތްަތުކަގއި ކޮްނެމެހން ުހންްނެޖހޭ ިސފަަތއް ޚުޫޞާމތު އުެފދިފަިއ ިމވާ ލޯުނެގ 

ިމއީ ގުުޅންުހރި ފާަރތްަތެކްއގެ ެމދުގައި ނޫީނ  ،ަގއި ިހެމނިަފއި ނުާވަކން ެއނެގން ޮއންނަ ޮއުތމުން މަލާތު މުޢާ 

  ،މަާށއި ނުިހނގާެނ ަފަދ މުާޢމަލާްތތަކެްއަކްނ ާސުފވާްނ އޮްނަނކަ 

ްސ (އެްއހާ  1000.00ަވނަ އަަހރުގެ ެޝައރ ކެިޕޓަްލައކީ  2017މީގެ ިއތުރުން ިއްސތިއުާނފުުކރާ ފަާރުތގެ  30.2

ަކުމަގިއާވިއުރ ިއްސވެ ެދްނނެވުުނފަަދއިްނ ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާތުްނ  ޑޮލަރު) ުޔަނއިޓެޑް ްސޓޭްޓސް 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އެަފރާުތެގ ިހްއާސާދުރްނގެ ައުތން ަނގާަފއިވާ ޯލނު އަދި ެއ ޯލަނށް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ިއންަޓެރްސޓް ައނބުާރ 

  ގޮުތަގއި ެގ  (Dividend)ަދްއކާަފިއ ުނިވަނމަވެްސ ެއައހަުރެގ ެއ ުކންުފނީގެ ހިްއާސެގ ަފިއދާ 

ާވަކްނ ިހްއާސާދރުްނަނށް ދޫކޮްށފައި  ޮޑލަުރ)ުޔަނއިެޓޑް ްސޓޭްޓސް (ައށް ަލްއކަ ހަ ާހސް ާސދަ  ,14.000806

ައށް ނަަޒުރުކުރުމން ެއނގެން ޮއންަނިއރު ިމަކަމށް ިއްސިތއުާނފުކުރާ ަފާރތުްނ  5އޮިޑޓް ރިޯޕުޓގެ ެސްކަޝން 

 ާވަކމަށް ީމރާިއްނ ބުނެފަިއެވެއެވ.ިއްސިތއުނާުފ ޯފުމަގއި އިޢުިތރާުފވެަފއި 

ީމާރައށް ެޓްކްސ ައށްުވރެ އިުތރަށް (ަހ އިްނަސއްަތ)  6ށްަފިއވާ %ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނނުގަިއ ަބޔާންކޮ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .31

ިއ، ުޚޫޞާމުތ އުެފިދަފއި ިމވާ ލޯނުގެ ިއންަޓެރްސޓަކީ ކުންފުީނެގ ހިްއާސާދރުންަނށް ލިބިެގްނާދ ަދއްކާަފިއާވަކމަށާ 

 ޖެޭހއިރު މި އިްނޓަެރސްްޓ އިންަޓެރްސޓަކަށްވެަފއި ިހްއސާާދރުްނނަްށ ލިބޭ މިަފދަ ިއްނޓަެރްސޓުްނެވްސ ެޓްކސް ަދްއަކން 

ޚަަރދު އުިނ ނުޮކށްިފަނަމ ޑަަބްލ ެޓްކޭސަޝްނއަްށ ަމގުަފިހެވެގންދާނެކަަމްށ ިއްސިތއުނާުފުކާރ ފަާރުތްނ 

 ބީ.ީޕ.ޓީ މި މުޢާަމލާުތަތުކަގިއ ިހމެޭނ ފަރާްތތަަކކީ ތަާފތު ާޤނޫނީ ަޝުޚުސްނަކުމަގއި ވުމުްނ  ،ބާަޔްނކޮްށފަިއީވަނަމވެސް

ތެަކްއެގ ޮގތުގަިއ ތަާފތު މުާޢމަާލތް  ޤާޫނނުެގ ޭބުނަމށް ެއއިްނ ޮކންމެ ފަާރަތކުްނ ައނެްއ ަފރާާތއެުކ ކުާރ މުާޢަމލާްތަތަކކީ

ޯލނުަތަކީކ އި، އެޮގތުްނ ިއްސިތއުާނފުުކާރ ފަާރތުގެ ހިްއާސދާރުްނ ިއްސތިުއނާުފކުާރ ަފރާަތށް ީދފަިއާވ ބަލަްނޖެޭހަކަމށާ 

ޫދޮކށްަފއިވާ ލޯަނކީ ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ ޭބުނަމްށ  ޭކ.އައި.ީޕ.ެއލް އަށްިއ، އިސްިތއުާނފުކުރާ ފަާރުތން ަވކި މުާޢަމލާެތްއަކމަށާ 

ިއ، ައިދ ިއްސިތއުނާުފކުާރ ފަާރތުްނ ހިްއާސާދުރންަންށ ޯލުނ ައނބުާރ ާލތެްއެގ ގޮުތަގއި ބަަލްނޖެޭހަކަމށާ ަވިކ މުާޢމަ

ޓްގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ ަފިއާދއިން ެޓކްސް ދަްއަކްނޖެުހމަކީ ތަާފތު ެއހެްނ ެދއްކުމުން އެ ޯލނުން ހިްއސާާދުރންަނށް ިއްސްޓެރސް 

ަވަނ މާްއާދގެ (ކ) ަގއި  29މުާޢމަލާަތަކްށ ާވއިުރ ެއަކުމގެ ނަީތާޖައަކްށ ެވެގްނދާީނ ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ 

މަާލތެްއ ަކުމގަިއ ެވްއެޖަނަމ ބާަޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން އެ މުޢާމަާލަތކީ ުގޅުްނުހރި ަފާރތްަތެކްއ ެމނުވީ ުނކުާރނެަފދަ ުމޢާ 

 ނެގން ޮއންަނަކމަާށއި ފުަރަތމަ މީާހެގ ެޓކްސް ިބާނުކެރވޭ ަފއިާދ ިހސާބުުކުރމުގަިއ އެ ުމޢާމަާލެތްއ ނުިހެމނުްނަކން އެ

ައިދ މި ިއންްޓެރްސްޓެގ ޚަަރުދ ުއނި ުނުކުރުމން ޑަބަްލ ެޓްކޭސޝަްނައށް މަގުަފިހެވގެްނާދެނަކމަްށ ޤަޫބލުުކެރޭވަކަމްށ 

ިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތން ަބާޔންކޮށްަފިއީވނަަމެވްސ އެަފރާުތން ބުާނ ބުުންނ ސާިބތުކޮްށެދޭވނެަފދަ ެއްއެވްސ ހެްއެކއް ިއސް 

ްއެވްސ މާްއާދއަކަްށ ިރާޢަޔތްުކުރމެއް ނެިތ ަދއްކާަފއިވާ ާވަހކަަތެކއް ަކަމށް ުވުމން ހުށަަހޅާަފއި ުނާވއިުރ އެީއ ޤާޫނނީ އެ 

 ީމރާިއްނ ބުެނފަިއެވެއެވ.  ަމށް ްއާކފަިއާވ ވާަހަކތަުކަގއި ެއއްވްެސ ާޤޫނނީ ުބަރަދެނއް ެންތކަިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ދަ 

ަވނަ ާމްއާދގެ (ކ) ަގއި "އެ ުމާޢމަާލަތކީ ުގޅުްނުހރި މީުހްނތަެކއް ެމުނީވ  29ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .32

ބިާނުކެރޭވ ަފިއާދ ހިސާބުކުުރުމަގިއ އެ މުާޢަމލާްތ ިހަމނަިއގެްނ ނުުކާރނެ ުމާޢަމލާެތއްަނަމ، ުފަރަތމަ ީމހާގެ ެޓްކްސ 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ނުވާެނެއެވ" ިމަފަދިއން ަބާޔްނޮކށްަފިއ ޮއުތުމން، އެ ުމާޢމަާލަތީކ ގުުޅންހުިރ މީުހންތަެކއް މެުނީވ ުނުކރާެނ ުމާޢމަާލެތްއ 

މަކީ އިޚްިތާޔީރ  އެަފދަ މުާޢމަާލތެއް ިހެމނު ަކުމަގއި ެވްއެޖަނމަ، ުފަރަތމަ ީމހާގެ ެޓްކސް ބިނާުކެރވޭ ފަިއދާ ހިސާބުުކުރުމަގއި 

ަޢމަުލކުުރްނ ާލިޒްމެވެގންވާަކްނ ެއ ާމްއާދަގިއ  ދުވެިރެވްއޖެަނަމ ެއ ާމްއދާއަށް އެަފަދ ާޙލަެތްއ މެ  ،އި ަކެމއް ޫންނކަަމށާ

ަހަމަތްއ  ުރުމގެ ާމނަކު ނެގްނއޮްނަނަކަމށާިއ ެއހެީނ "ިހަމނައިެގްނ ނުވާެނއެވެ" ިމފަދައިްނ ަބާޔންކޮްށަފިއުވމުން އެ

ަވނަ ާމްއދާގެ (ހ) ަގއި "ާޤޫނެންއަގއި ަވކި ޮގތަަކށް ަޢަމލުކުަރްނާވނަެކަމށް ަކނަޑެއޅިގެްނ  37ގެ  ބާަޔްނކުުރމުގެ ާޤނޫނު 

ެއ ާޤނޫުނން އުަފްއާދ ބަރީަޢުވެމްއނެްތ ާވޖިެބއް ުނވަތަ ިއްލތިާޒެމްއަކުމގަިއ ބަަލްނާވނެެއެވ.  ،ެއއީ ،ބާަޔްނކޮްށފަިއާވަނމަ

އެެހންަނަމެވްސ  ،ެއަކމަކީ ެއަކެމއުްކުރުމަގއި ލާިޒުމަކެމއްެނތް  ،ަވކިކަމެްއ ުކެރިވާދނަެކަމށް ބާަޔްނކޮްށަފއިވާނަމަ ައދި 

ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނެގ  ،ެއަކމެއްުކުރާމއި ނުުކުރުމަގއި އިުޚިތޔާރު ުހްއަދަކެމްއަކމުގައި ަބލަްނާވނެެއެވ" ަކމަށް ަބާޔންޮކށްަފިއާވއިރު 

އެ ާމްއާދަގއި ަބޔާންކުާރަފަދ  ،ގައި "ހިަމަނއިގެން ުނާވނެެއެވ" މިަފަދއިން ޢިބާާރތްކޮްށފަިއުވުމން ަވނަ މާއްާދގެ (ކ) 29

ާޒެމްއަކުމަގިއ ިޖެބްއ ުނވަަތ ިއލްތި ޙާލަެތްއ ެމުދެވިރވެްއެޖަނަމ ެއަކަމކީ ެއ ާޤޫނނުން އުަފްއާދ ބަރީަޢުވެމއްެންތ ވާ 

 ބަލަެނޖެޭހެނަކަމށް ީމާރއިްނ ުބނެަފިއެވެއެވ. 

ިދެވިހރާއްޖޭެގ ްސޕްީރްމ ކޯުޓން ިނންމާަފއިވާ ިސިވލް ސަރިވްސ ޮކިމަޝން ވ. އިްބރާީހްމ  ްވަނަ ނުކުތާއަކީ:ފަސ .33

) ަޤިޟްއޔާ A123964ާސިމނު، ިދނަަށ، ގއ.ެގަމނަުފށި (ދ.ރ.ާކޑު ނަންަބރު 
15

ސުޕްީރމް ޯކޓުްނ ިމ ަމއްސަަލ  ،ަގއި 

ުނކުާތަތކުެގ ދެވަަނަކެމްއެގ ގޮުތގަިއ "...ރަްއިޔުތްނެގ ަމޖިީލަހކުްނ ަގުކެރުވނު ބެއްލެިވ ަފނިޑާޔރުްނެގ ަމޖިީލހަްށ ާފހަ

ވަކި ަކމަކާ ގުިޅެގން ވަކި  ،ާފސްޮކށްފަިއާވ ާޤޫނނަކުން ައިދ އެފަދަ ާޤޫނެނއްެގ ަދުށން ަހާދފަިއާވ ަޤވާިޢެދއްގެ ަދުށން

ކަށް ަޢަމލުުކުރަމކީ ާޤނޫނުގެ ުހޫދދުްނ ެއަކމަާކ ގުިޅެގްނ އެޫނން ޮގތަ  ،ޮގތަަކށް ަޢމަލުުކުރަމށް ލާޒިމްކޮްށަފއިާވަނމަ 

ެއނޫންޮގަތކަްށ ޮކށްފަިއާވަކން ާސބިުތުކުރަމށްަޓަކިއ  ،...ަވިކގޮަތަކްށ ކުުރަމްށ ާލިޒްމކޮްށަފއިވާ ަކެމއް ،ބޭުރވުްނަކމަށާއި 

 2011/4ެއފަދަ ެހކިބަަހުކން ސާުފާވ ކަންަކމަކީ ާޤޫނުނ ނަންބަރު  ،ހެިކްނގެ ހެކިބަސް ހުަށހަޅާފަިއީވަނަމެވސް 

ވަަނ ާމްއާދެގ (ހ) އަްށ ިރާޢަޔްތުކރުުމން ުބަރދަެންއ ެދޭވެނ ަކެމްއ  37(މާަނުކުރމުގެ ަހަމތަްއ ަބާޔްނކުާރ ާޤނޫުނ) ެގ 

ަވނަ ާމްއާދެގ  37 މާަނުކުރމުގެ ަހަމަތއް ބާަޔްނކުރާ ާޤޫނުނގެ ،) ިމަފަދއިން ަބޔާންޮކށްަފިއުވުމން 15ނޫްނަކާމއި..." (ޞ.

އެ ާޤޫނނުން ުއފަްއދާ ަބރީަޢުވެމްއެނތް ާވޖިެބއް ުނަވތަ އިްލތިާޒެމްއަކުމަގއި ބަަލްނާވނެަކަމށް ބަާޔްނޮކށްަފިއާވ  ،(ހ) ަގއި

ަވަނ  29ޓީ ާޤޫނނުގެ .ޕީ .ބީ  ،ުއޫޞލު ިދެވހިާރްއޖޭގެ ުސޕްީރްމ ޯކޓުްނ ަދމަަހްއޓާަފިއާވކަްނ ެއނގެްނ ޮއންނަ އޮުތުމން 

ަފަދިއްނ ެއ މުާޢަމލާަތކީ ުގޅުްނހުިރ މީުހްނތެަކްއ ެމނުވީ ުނކުރާނެ މުާޢަމލާެތްއ ާމްއދާގެ (ކ) ަގއި ަބާޔްނޮކްށފަިއާވ 

                                                            
 ޤަޟިްއޔާ  A/07-2014/SCަގއި ުޙކުްމކޮށްަފިއވާ ަންނަބުރ  2020ަޖަނވަރީ  15ިދވެހިާރްއޭޖގެ ސްްޕރީމް ޯކުޓން  15



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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މަކީ އިޚްިތާޔީރ ުފަރަތމަ މީހާގެ ެޓްކސް ބިނާުކެރވޭ ފަިއދާ ހިސާބުުކުރުމަގއި އެފަދަ މުާޢމަާލތެއް ިހެމނު  ،ަކުމަގއި ެވްއެޖަނމަ

މްަކެމްއަކން އެނެގްނ  ާމްއާދއަްށ ަޢމަލުކުުރަމީކ ާލޒި އެފަދަ ޙާލަެތްއ ެމުދެވިރވެްއެޖނަަމ އެ  ،އި ަކެމއް ޫންނކަަމށާ

 ބުެނފަިއެވެއެވ. އޮންނަަކމަްށ ީމރާިއްނ 

ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަރާތުން އެފަރާުތގެ ިހްއާސާދރުްނނާ ދެެމދު ޮކށްަފިއވާ ލޯުނގެ މުާޢަމލާތަކީ ަހަމެއަކިނ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .34

ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފާރތުން ޮކށްަފިއާވ މުާޢމަާލެތްއ ނޫްނަކްނ އެނެގްނ ޮއްނނަަކާމިއ ެއ ާއްމަދނީ ޯހުދުމގެ ަމްޤަޞުދަގިއ 

ވަނަ ާމްއާދގެ (ކ) ަގއި ަބާޔންޮކށްަފިއވާ ފަަދއިން ގުުޅންުހރި ފަރާތްަތެކްއގެ ެމުދަގިއ  29މުާޢމަލާަތކީ ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ 

ތިުއާނފުކުާރ ަފރާުތން އެަފރާުތެގ ެޓކްސް ިބާނކުެރޭވ ަފިއާދ ނެގްނ އޮތުމުްނ ިއސް މެުނީވ ނުިހނާގނެ މުާޢަމލާެތްއަކން އެ

ަވނަ ާމްއާދގެ ަދށުްނ އުިނ  10ހިސާބުުކުރުމަގިއ އުިނުކރުަމށް ެއދިަފިއާވ އިންޓްެރްސްޓެގ ޚަރަދަކީ ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނެގ 

"...ިމ ލޯްނ ައީކ  ) ެގ (ށ) ަގއި 1ެގ ( 9ިއްސިތއުާނފު ޯފުމގެ ެސްކަޝްނ  ،ކުެރޭވެނ ޚަަރެދއް ޫނނަްކމަްށ ވެަފއި 

.ީޕ.އެލް ިއން ޭކ.ައއި.ީޕ.އެްލ ައށް ދީފަިއާވ ެސިކައރ" ލޯެނއްގެ ޮގުތގައި ިހްއާސާދުރން ނިްނމާަފިއވަނީ ޭއ.ޭކ.ާއރު -'އަން

ލޯަނކީ 'ސެުކައރ ޯލން' ެއއް ަކަމށް ާވީތެއެވ..." ކަމަށް ަބާޔްނކޮްށފަިއުވުމން ުޚޫޞާމތު އުެފިދަފިއިމވާ ޯލނަކީ ެސުކއަްރްޑ 

 ނުުކާރަކން ެއނގެްނ ޮއންަނަކަމށް މީާރއިްނ ުބނެަފިއެވެއެވ. ުލ ަކމަށް ުޚުދ ިއްސިތުއނާުފުކރާ ަފާރުތްނެވްސ ޤަބޫލޯެނއް 

އިސްިތުއނާފުކުާރ ފަާރުތން ލޯުނ "ެސކުއަރ" ކުރުަމށްަޓަކއި ެއަކީށެގްނވާ ާމްއާދަތކާިއ،  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .35

 ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.ެއލް އާ ަގިއ  2019ޖުަލއި  8އިުތުރ ެއއްަބްސުވެމއް ަޝުރތުަތކާިއއެުކ ާޤނޫީނޮގތުްނ ތަްނފީުޒކުެރޭވ 

ިއްސތިއުާނފުުކރާ ފަާރުތން ީމާރެގ  ،ަކމަށް ަބާޔންކޮްށަފއިވީަނަމެވސްެއކުްނފުީނގެ ހިްއސާާދުރންނާ ެދެމދު ާޤިއްމުކރެވިަފިއވާ 

ބުނުްނ ސާިބތުޮކްށެދވޭެނަފަދ ިލެޔިކުޔެމްއ އޮިޑޓް ަމރުޙަާލަގިއެވްސ ައިދ ިއއުިތރާުޒ ަމުރޙަލާގަިއެވްސ ެއފަާރތުްނ ބުާނ 

ިއްސތިުއނާުފކުރާ ަފރުާތން ަޙާވލާީދފައިވާ ލެިޔިކުޔުމގެ ޞައްަޙަކން ީމރާައްށ  ،ީމރާައށް ހުަށަހާޅފައި ުނުވމުގެ ސަބަުބން

ަމކީ ާޤޫނީނ ެއފަދަިއން ެއ ިލެޔިކުޔެމްއެގ ޞައްަޙަކާމމެދު ސުވާުލ އުެފިދފަިއާވ ިލެޔިކޔު  ،ކަަށަވުރުކެރވިަފިއ ނުވާިއރު

އަދިަހަމެއހެްނެމ ބަުހްޘެގ ބޭުނަމްށ  ،ޮގތުްނ ުބރަދަެންއ ެދވޭެނަފަދ ިލޔެކިުޔެމްއ ޫނންަކުމަގއި ީމާރިއން ފާހަަގކުާރކަަމށާއި 

ަގިއ އިުތުރ ެއއްަބްސުވެމްއެގ ަދށުްނ ުޚޫޞާމުތ ުއފެދިަފިއިމާވ ޯލުނތަްއ ެސުކއަރ ޮކށްފަިއާވކަމަްށ  2019ޖުަލިއ  8

އް ުކރާެނފަދަ ޮގތަކަްށ ޮކށްަފިއާވ ުމާޢމަާލތީަކ ގުުޅްނ ނެތް ެދފަާރތެއްެގ ެދެމުދަގއި ލޯުނެގ މުޢާަމާލތެ  އެ ،ބެލިަނަމެވސް 

ޭއގެ ަބަދލުގަިއ  ،މުާޢމަލާެތްއތޯ ެދނެގަުތަމްށޓަަކއި ބަލާނެ ަހަމެއަކނި ަކަމކީ އެ ލޯނު ެސުކައރ ޮކްށފިައޭވތޯ ނޫްނަކަމށާއި 

ޯލުނ ެއއްަބްސުވުމެގ ަދުށްނ ރީޭޕަމންްޓ  ،ެއޮގތުން  ،ބަަލްނ ޖެޭހނެަކމަާށއި ެއ ޯލުނެގ އެެހނިެހްނ ސިަފތަކަްށެވްސ 

ެޝޑިއުްލެއއް ެއކުަލާވލާަފއިވޭޯތ ާއއި ެއ ރީޕޭމެްނޓް ެޝިޑއުްލާއ ެއއްގޮަތްށ އެ ލޯނު ައނބުާރ ަދްއކާަފިއވޭތޯ ާއިއ ޯލުނ 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ެއްއޮގަތްށ ކޮްށަފއިވާ ުމޢާމަާލެތއްޯތ  ޯމޭގްޖ ކުުރްނ ަފދަ ަކންަތއްތަަކީކ ެއ ލޯަނީކ "ާއރްމްސ ެލންްތ ޓާރްމްސ" އާ 

ިއްސތިއުނާުފުކާރ ަފރުާތން އެަފރާުތެގ ިހްއާސާދުރްނެގ އަުތްނ  ،ދެެނަގުތަމށްޓަަކިއ ބަލާެނ ކަްނތަްއަތްއަކުމގަިއ ވީހިނދު 

 ެޝިޑއުްލާއ ނަގާަފިއމިވާ ޚުޫޞާމތު އުެފިދަފިއވާ ލޯުނގެ ުމާޢމަާލުތތަަކީކ ެއ ލޯނުތަުކެގ އެއްބްަސުވްނތުަކގަިއ ރީޭޕމެްނޓް

 ެއއްގޮްތާވޮގތުގެ ަމތިން އެ ޯލނުަތއް ހިްއާސާދރުްނނަށް އަނުބރާ ަދއްކާަފއި ނުވާ ޯލނުަތެކްއަކަމށް ީމރާިއން ބުނެަފއިެވެއެވ.

ްފ.ާއރް.ެއްސ އާިއ ބަހާފަިއަވީނ ައިއ.އެ ،ިހްއާސެގ ަފިއާދ ިހްއާސާދުރންަންށ ކަނަޑއަަޅއި  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .36

ެއްއގޮތްާވޮގުތެގ ަމތިްނ ިއްނޓަެރްސްޓ ަޚރަދު ާމީލ ިހާސބުތަުކަގިއ ިހަމނިައ، "އެކްޫރ" ުކުރމަްށފަުހަގިއަކމަށާިއ، 

ައާދުކރަންެޖހޭ ަޢަދުދަތްއ އެަފާރުތގެ ެއްކްސޓާރނަްލ އޮިޑުޓަގއި ކަަށަވުރޮކށްީދަފއިވާކަަމްށ  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލިއން 

ިއދާިއްނ ޓެކްސް ެނުގުމެގ ަގވާިއދު ޔަާފީރެގ ފަ ވި  ،ުތްނ ަބާޔންކޮށްަފިއީވަނަމެވސް ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާ
16

(ީބ.ޕީ.ޓީ  

ްނކޮްށަފިއވާ ަފަދިއން އަިއ.ެއްފ.ާއްރ.އެސް ްސޭޓންަޑރްޑއާ ެއްއގޮްތވާ ޮގުތެގ ަވނަ ާމްއދާގެ (ނ) ަގއި ަބޔާ  8ަގާވިއުދ) ގެ 

ެއއާ ޚިލާަފށް ެޓކްސް ިބނާކުެރވޭ ަފިއދާ ހިސާުބުކރަްނާވީނ  ،ްށާވިއރުަމތީން ހިސާބުުކރާްނެޖހެނީ ެއަކއުްނިޓްނގ ޕްޮރިފޓްަކމަ 

ާދެގ (ށ) ަގިއ ަވނަ ާމއް  3ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ  ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނާނއި ީބ.ީޕ.ީޓ ަގާވިއާދ ެއްއޮގްތާވ ގޮުތެގ ަމތީްނ ަކން 

ަމީތން ެމުނީވ ެޓްކްސ ބިާނުކެރޭވ  ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނަގއި ަބާޔްނކޮށްަފއިވާ ޮގުތގެ  ،އެ ާމްއާދަގއި  ،ބާަޔްނކޮްށފަިއާވިއރު

ެޓްކްސ ަދްއާކ ފަާރތުްނ އެަފާރުތެގ  ،ފަިއާދިއން ެއްއެވްސ ަޢަދެދއް އުިނޮކްށގެްނުނާވނަެކަމށް ަބާޔްނކޮށްަފއި އޮްނަނއިރު 

ެތްއ ގުުޅންހުިރ ަފރާތެްއެގ އަުތްނ ނަގާފައާިވ ލޯަނކީ ގުޅުްނހުރި ފަރާތްަތކެއްގެ މެދުގަިއ ޫނނީ ނުުކާރނެަފަދ ުމޢާމަލާ

އެ ުމާޢަމލާަތީކ ެޓްކްސ ަދއްަކ ފަރާުތެގ ޓްެކްސ  ،ވަަނ ާމްއާދެގ (ކ) ެގ ަދށުން  29ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ  ،ަކުމަގިއވާނަމަ 

  އެނެގްނ އޮންަނަކމަްށ ީމރާއިްނ ބުެނފަިއެވެއެވ. ބިނާުކެރޭވ ަފއިާދ ހިސާބުުކުރުމަގއި ިހެމިނެގްނުނާވނެ މުާޢަމާލތެއްކަްނ 

ަމްއަސލައަީކ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތްނ ީމރާެގ އޮިޑޓުގެ ނިްނުމާމެމުދ އިއުިތާރޒުކުުރުމްނ  މި ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .37

އެފަރާުތން ުކިރ ިއއުތިާރޒު މީާރއިްނ ބެލުަމށްފަުހ ީމރާއިން ޮއިޑޓް ަމރުޙަާލަގއި ނިްނާމފަިއާވ ިންނުމމަްށ ބަަދުލެގންނަްނ 

ެއ ނިްނުމްނ ިއްސިތުއާނުފކުރުަމްށ ެޓްކްސ ެއޕީްލ  ،ުމމުން ނުެޖޭހަކުމަގއި ިއއުތިރާޒު ަމުރޙަލަާގިއ މީާރިއން ނިން 

ޓްަރއިބިުއަނލްައްށ ުހށަހަޅާފަިއާވ ަމއްސަަލެއއްަކުމަގިއ ވާިއުރ، ިމ މަރުަޙާލއަީކ ީމާރގެ ިއއުތިާރޒު ަމރުޙަާލގަިއ ިންނިމ 

ާރުތްނ ެއިދަފިއާވ ޮގތަްށ މީާރިއްނ އިްސިތއުނާުފުކާރ ފަ ،އިށާ ނިްނމުްނ ީމރާައްށ ބަދަުލުކރެވޭނެަފަދ މަރުޙަލާެއްއ ނޫްނަކމަ 

ނިްނމާފަިއާވ ިންނުމަމްށ މީރާައްށ ބަދަލުެގެނޭވނެަފަދ ިއޖުާރަޢތެްއ ިމ ަމރުަޙލާަގިއ ނެްތިއުރ، ިމ މައްސަަލިއަގިއ ކަްނ 

ަގިއ ެގ މެުދަގިއ ެމނުވީ ުނކުރާނެ މުާޢަމލާެތްއ ަކމު ހިނގާފަިއާވ ޮގތުްނ މި މުާޢަމލާްތތަަކީކ ގުުޅން ުހރި ފަާރްތތަކެއް 

                                                            
  ަގާވއިުދ)ަޔާފރީގެ ފައިާދއިން ެޓްކސް ނެގުުމެގ (ވި R/2011-35ގަާވއިދު ަންނަބރު  16 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ުވުމން، ިއްސިތއުާނުފކުރާ ފަާރުތގެ ޓެްކްސ ިބނާުކރެވޭ ފަިއާދ ިހސާުބކުރުުމަގއި ޚުޫޞާމތު އުެފިދފަިއިމާވ މުާޢަމލާްތ 

  ަމށް މީާރިއން ުބެނފިައވެެއެވ. ނުިހެމނޭނެކަ 

ެއޭދޮގތުގެ (ށ) ަގިއ އެަފރާތުން  10ިއްސިތުއނާުފކުާރ ފަާރުތން އިސްިތުއނާުފ ފޯުމެގ ެސްކަޝްނ  ނުކުތާއަކީ: ދިހަވަނަ .38

އެ އަކުުރެގ ދަުށން އެފަރާުތން ަބާޔްނޮކށްފައާިވ ޫޖރިަމނާާއިއ ިއްންޓެރސްޓް ައިދ ެޓުކހުެގ ގޮތަުގއި އިުތަރްށ  ،ަގއި 

ަދއްަކްނެޖހޭ އެްއެވްސ ެޓްކްސެއއް މަާޢުފކޮށްިދުނަމކީ ެޓުކހާ ގުޭޅ  ،އަާރފައިާވ ފަިއާސ މަޢާުފޮކްށިދުނމަްށ ެއިދަފއިާވއިރު 

އަދި ަދްއކަްނެޖހޭ ެޓުކހުގެ ަޢަދދު ާމްފކުރުުމެގ  ،ެންއގެ ދަށުން ކުެރެވން ޮއްނނަ ަކެމްއކަން ެއނގެން ނެްތިއރުެއްއެވސް ާޤނޫ

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރުާތން  ،ެއްއެވްސ ބާެރްއ ކަނަޑއެިޅެގްނ ޓްެކްސ ެއީޕލް ޓްރައިިބުއަނލަްށ ލިިބީދަފިއނުވާިއރު 

ަދުދ މަޢާުފޮކްށިދުނމަކީ ެޓްކްސ ެއޕީލް ޓްަރއިިބުއނަްލއަްށ ްނ ަދއްކަްނެޖހޭ އަ ެއދިަފިއާވޮގތަްށ ޓެްކސްގެ ޮގުތަގއި ެއފަާރތު

ައދި ެޓުކހާ ގުިޅެގން އުަފްނވެގެްނާދ ޖޫިރަމނާާއއި ިއންްޓެރްސުޓެގ  ަކެމއް ނޫްނަކަމށާއި  ެއަކުމގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިެގންވާ

 ަދުށން ަކނޑަެއޅިގެން ލިިބީދފައިޮއތީ ޮކމިަޝަނރ ާޔރު ޓެުކހާގުޅޭ ެބލެިނެވރި ޤާޫނުނގެައަދުދަތއް މަާޢްފކުުރުމެގ އިޚްތި 

ަވނަ ާމްއާދައށް ެބލުުމްނ  75ގެ ާޤޫނނު ަންނބަރު ެޓްކސް ެނގުމާބެހޭ ިއާދރީ ާޤޫނނު  ޖެެނަރލް އޮފް ެޓްކޭސަޝްނއަށްަކން 

ެގ ެތރަޭގިއ ެއައަދުދަތްއ މަާޢފްޮކްށިދުނމީަކެވްސ ެޓްކްސ އެޕީްލ ްޓަރއިބިއުނަލެްގ ިއޚްިތާޞޞް  ،އެނެގން އޮްނަނިއރު 

  މީރާއިްނ ުބނެަފިއެވެއެވ. ހެިމޭނަކެމއް ޫނނަްކުމަގިއ 
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 މެންބަރުންގެ ރައުޔު

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުންގެ   އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނި ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) އިއިގަސަލަމި މައް

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

ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ލައާ ަމައްސ ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ) ގެ ފަރާތުންރައްދުވާ ފަރާތް

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

 ންމުން ތަޠުބީޤުކުރުންޤަޟިއްޔާގެ ނި

ަވަނ ާމްއާދެގ (ރ) ަގިއ ބަޔާްނކޮށްަފިއވަީނ  143ފުރަަތަމ ަކަމީކ، ިދވެިހރާއްޭޖެގ ުޖމްހޫިރްއާޔެގ ާޤޫނނު ައާސީސެގ  . 1

"ަމީތ މަުރހަލާެގ ޯކޓުތަުކްނ ިންނާމ ިންނުމންތަަކްށ ެއައށްވުެރ ދަުށ މަުރހަާލ ކޯުޓތަކުްނ ތަބާާވްނެޖހޭެނއެެވ." 

 މިަފަދިއންެނެވ. 

ވެިހރާްއޖޭގެ ޯކޓުތަކާބެހޭ ާޤޫނުނގެ ދި  . 2
17
ަވނަ ާމްއާދަގއި ަބޔާްނޮކްށފައިވަނީ "ކޯަޓުކން ިންނމާ ިންނުމމަކަށް ޢަަމުލުކރުން  77 

ފަސްުކުރަމްށ ެއ ޯކަޓކުްނ ުނަވތަ އެ ަމއްސަަލއެްއ އިސްިތުއާނފުުކރި ކޯަޓކުްނ ާނންާގހާ ިހނަދކު ޮކްނމެ ޯކޓެްއެގ 

 ،ައުދުލ ިއންސާުފ ާގިއމުުކުރުމެގ ާބރުްނނާއި  ،ަރްއިޔތުްނެގ ަމިޖލީހުްނާނއި ،ުތންާނއި ނިްނމުަމީކ ވެރިކަްނ ހިްނާގ ަފރާ

ަދއުަލުތެގ މަޤާުމަތާކ ަހވާުލެވތިބި  ،ުމްސަތިޤއްލު ަމާޤުމަތކުގަިއ ތިބިީމހުްނާނއި ަދއުަލތުގެ ުމައްއަސާސތުަކްނާނއި

މީުހންާނއި ސިަފއިްނާނއި ުފލުުހންގެ ަމއްަޗށް ެއކެުލިވެގންވާ ަސލާަމތީ ިޚުދަމްތތަކުްނާނއި ެއންެމހާ ަރްއިޔތުން ެއަމއްަޗްށ 

 ތަބުާވްނ ާލޒިުމ ނިްނމުެމެކވެ." މިަފަދިއންެނެވ. 

ނާިއ ީމރާިއން ަދއަްކއިަފިއާވ ާވަހކަަތކުްނާނިއ ހުށަަހޅައިަފިއާވ ބެލެުމްނާދ ިމ ަމްއސަަލިއަގއި އިްސިތުއނާފުކުރާ ަފާރތުން  . 3

އުެފިދފައިވާ ަމިއަގނޑު ާޤނޫނީ ނުުކތާަތކަކީ ާއްމްސ ެލންުތ ާޓްމްސަގިއ  ޚޫުޞާމތުަމްއަސލަިއެގ  ،ލިޔެިކުޔްނަތކުން 

ޫސލުތަކބެހޭ ޮގތުްނނާއި ވިޔަާފރީެގ ޯލނު ެނުގުމގެ ާއންމު އު  ،ހިްނަގއިފަިއވާ ުމާއމަާލތެްއކަން ުނަވތަ ނޫނަްކން ެދެނގަުތާމއި 

ެގ (ކ) ތަޠުީބުޤޮކށްަފއިވާ ޮގތާ ެމުދެއެވ. ެބެލުމންދާ ިމ ަވނަ ާމްއދާ  29ފަިއާދއިްނ ޓެްކްސ ެނުގމުެގ ާޤޫނނެުގ 

                                                            
  ާޤޫނނު)(ިދެވިހރާއްޖޭގެ ކޯުޓަތާކެބޭހ  2010/22ޤޫާނުނ ަންނަބުރ   17



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އުެފިދފައިާވ ޤާޫނީނ ނުުކާތތަކާ ގުިޅެގން ިމ ޓްަރއިިބއުަނލުްނ ބަަލިއފަިއާވ ީސ.ީޑ.ެއލް.އެްޗ.ީޓ  ޚޫުޞާމތުަމއްސަަލިއަގއި 

ޯއަޝންިކ މޯލްޑްިވްސ ވ. މޯލްިޑވްސް ިއންަލންޑް ެރވެިނުއ އޮތޯިރޓީ ަމްއަސލަ
18

އާިއ ެސްނކްުޗއަީރ ޭސްނޑްްސ  

މޯްލިޑްވސް ވ. މޯްލިޑްވސް އިްނަލންޑް ެރވެިނއު  އޮޯތރިޓީ ަމްއަސލަާއއި 
19
އުީރދޫ މޯްލިޑވްސް ޕަްބލިކް ިލމިޓެޑް ޮކމްޕެީނ  

 މައްަސަލއިަގއި ވ. މޯލްިޑްވްސ ިއންަލންްޑ ރެެވިނއު  ޮއޯތރިޓީ 
20

 ،ޮގތެްއ ިންނމައިފައިެވެއެވ. ެއހެްނ ަނަމެވސް  

ިދވެިހރާްއޖޭގެ ަހިއކޯޓުން ުޙުކްމޮކށްަފއިވާ މަިއަނރަ އިްނޓަރޭނަޝނަލް (ލަުބާއން) ިލމިެޓޑް ވ. ޯމލްޑިވްްސ ިއންަލންްޑ 

ރެެވިނއު އޮޯތިރީޓ ޤިަޟްއާޔިއން 
21

 އިންަޓރޭނަޝނަްލ (ަލބުއާްނ) ިމ ޓްަރއިބިުއނަުލްނ ުކިރްނ ނިްނަމއިަފިއާވ ަމއިަނރަ  

ލިިމޓެޑް ވ. ޯމްލޑްިވސް އިްނލަްނޑް ރެވެިނއު ޮއޯތރިޓީ ަމއްސަަލިއގެ 
22
ަހއިކޯުޓގެ ނިްނމުްނ  ،ިންނުމމަށް ާތީއުދޮކްށފަިއާވތީ  

މަިއަނރ  މި ަމއްސަަލިއަގއި ތަޠުީބުޤކުރަްނޖެޭހަކަމށް އަހުެރން ެދެކމެެވ. އެެހނީ މި ޓްރައިބިުއނަުލން ގޮތެއް ިންނމަިއފައިވާ

 އިންަޓރޭނަޝަނލް ަމްއސަލަ ާއއި ެބެލމުންާދ ިމ މަްއަސަލއިަގިއ ާޤނޫީނޮގތުްނ އެއޮްގތް ުނކުތާަތެކއްވެެއެވ.

) ަގއި ބާަޔްނކޮްށފަިއަވީނ 5ަވނަ ާމްއދާގެ (ހ) ގެ ( 11ވިޔަާފރީގެ ަފިއާދއިން ެޓްކސް ެނުގުމގެ ާޤޫނުނގެ  ،ެދަވނަ ަކމަކީ . 4

 ، ެއްއވެްސ ބޭންެކްއ ނުަވަތ މާީލ އިާދރާއަކަްށ ަދްއަކްނޖެޭހ އިްނޓެރްސްޓ ފަިޔވައި "އެްމ.ައިއ.ާއރ.ޭއ ިއްނ ޤަބޫުލކުރާ 

" ؛ެއ އިުތރުވި ިމްނަވރެއް  ،(ހަެއްއ ިއްނަސްއތަ)  ެގ ޭރޓަށްވުެރ ަމތިްނ ިއންްޓެރްސޓް ަދްއކަްނެޖހޭަނމަ  %6އަަހރުަކ 

 މިަފަދިއންެނެވ. 

ިދވެިހރާްއޖޭގެ ަހިއކޯޓުން ިންނަމއިަފއިާވ ަމއިަނރ އިްނޓަރޭނަޝނަްލ (ލަބުާއން) ިލިމޓެޑް ވ. ޯމލްިޑްވްސ އްިނަލްންޑ  . 5

ަވަނ ުނުކާތގައި ބަޔާްނޮކްށފައިވަީނ  23.3ރެެވިނއު އޮޯތިރީޓ ޤިަޟއްާޔަގިއ ަފނިޑާޔުރ ުޙަސއިްނ ަމީޒުދެގ ރަުއޔުެގ 

އިންޓްރެސްޓް ) ަނންބަުރގެ ަދުށން 5ަވނަ ާމްއާދގެ (ހ) ގެ ( 11ާޤނޫުނެގ  "ިވޔަފާީރެގ ަފިއދާއިން ެޓްކްސ ނެގުުމގެ 

އެ އިންޓްރެސްޓް ކަނޑައަޅާއިފައިވަނީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ލޯނުގެ މުއާމަލާތަކުންތޯ  ،އުނިކުރެވިދާނެތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން

ަގިއ  23.5 މަޒީުދެގ ަރުއުޔެގ ފަނޑިޔާރު  ،" މިަފަދިއންެނވެ. ީމެގ ިއުތުރންބަލަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 .Dixie Dairy Corp vެޓްޑ ްސޓޭްޓްސ ެޓްކްސ ޯކޓުން ިންނމާަފއިާވ ބާަޔންޮކށްފަިއަވީނ " ެއެމރާިކެގ  ުޔނައި 

                                                            
  މައްަސލަ  B/2019/034-CA-TATގަިއ ިންނމަިއަފިއވާ  2021ޖޫން  15މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  18
  މައްަސލަ  B/2019/035-CA-TATގަިއ ިންނމަިއަފިއވާ  2021ޖޫން  15މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  19
  މައްަސލަ  B/2019/008-CA-TATގަިއ ިންނމަިއަފިއވާ  2021ޖޫން  15މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  20
  ޤަޟިްއޔާ  A/78-2021/HCަޤޟިއްޔާ ާއއި  A/77-2021/HCަގއި ުޙުކްމޮކށްފަިއވާ  2021ޮނެވްނަބރު  16ދިެވިހރާްއޭޖގެ ަހިއޯކޓްުނ  21
  ަމއްަސލަ  B/2019/002-CA-TATަމއްަސަލ ާއއި  B/2019/001-CA-TATަގއި ިންނަމިއަފިއާވ  2020ޮނެވނަްބރު  18މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  22



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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23
Commissioner  ަމއްސަލަިއަގއި ުގޅުްނހުިރ ަފރާްތަތކުްނ ޭދ ލޯުނަތަކީކloan) (Related Party 

ެޓްސްޓ  Debt-Equityހަީޤަޤުތގަިއެވްސ ލޯުނތޯ ުނަވތަ އިުކިއޓީޯތ ަކނަޑއެުޅުމަގއި ބޭނުންުކުރމަށް  

 ިމަފަދިއންެނެވ.    ބާަޔންޮކށްފަިއެވއެެވ."

 

 Dixie Dairy Corp v Commissioner ްގެ މައްސަލައާބެހޭގޮތުނ  

އުެފިދަފިއވާ ނުުކާތތަުކެގ ތެެރިއން ެއ ޯކޓުްނ  ުޚޫޞާމތުމައްސަަލިއގައި  Dixie Dairy Corpކަަމީކ،  ތިްނަވނަ . 6

 Associated Grocers ofޭނ ަފރާތެއްކަަމްށާވ ޮގތެއް ިންނމަނެްޖުހނު އެްއ ުނކުާތައކީ އެ ަމއްސަަލިއގެ ިހމެ 

Alabama, Inc.  " ީމެގ ަފހުްނ)Associated ިއްނ ("Radio Broadcasting Co. of Birmingham 

އަށް ީދފަިއާވ ޭކްޝ އެްޑާވްނސްަތަކކީ ޯލނެްއޯތ ނަުވަތ ކެިޕޓަްލ  (Radio Broadcasting“(މީެގ ފަުހްނ 

އެްއގެ ގޮުތަގއި އެފަާރުތން ުއނިުކރަން  Bad debtިއން  Associatedކޮްންޓރިބިުއަޝނެްއަކން ކަނަޑއެުޅެމެވ. އެެހީނ، 

ެއ މަްއސަލަިއެގ ޮކްށީދެގްނނެެވ. ެއްއަކަމށް ެއ ަފރާތުްނ ސާިބތު bona-fide debtބޭނުނިްވ ައަދދު އުިނުކރެެވްނ ޮއތީ 

 ަބާޔންޮކށްަފިއވަނީ އަްނަނނިވި ޮގަތށެެވ. އި ރަުއުޔގަ 

Characterizations of the advances as either loans or capital contributions is a question 

which must be answered by reference to all the evidence, with the burden on 

Associated to establish that the advances were loans.  

7 . Dixie Dairy Corp   ަމއްަސލަިއަގިއAssociated   ިއން ީދފަިއާވ ޭކްޝ އެްޑވާްންސތަކަީކ ލޯެނއްތޯ ނުވަަތ

ަފަދ އިުކިއީޓ ޓެްސޓެްއ ބޭނުންކޮްށަފއިވެެއެވ. އެ ެޓްސަޓކީ އެ-ކެިޕޓަލް ޮކންްޓރިބިުއަޝެނއްަކން ެދނެގަުތަމްށ ޑެޓް 

ަތއް އޮްތ ޔުަނއިޓެްޑ ްސޭޓްޓްސެގ ެއކި ކޯުޓަތކުން ިންނަމއިަފިއާވ ަމްއސަަލތަުކން ޚޫުޞާމތު
24

ރިާއަޔްތކޮްށފަިއާވ  

 ަކެމއް ފާހަގަެވެއެވ.  13ކަްނަތއްަތެކެވ. އެ ޯކޓުތަުކްނ އިްޖމާީލ ޮގތެްއަގިއ ރިާއަޔތޮްކށްަފއިާވ 

1. Names given to the certificates evidencing the indebtedness; 

2. The presence or absence of a fixed maturity date; 

3. The source of the payments; 

                                                            
ަމއްސަލަ.  Dixie Dairy Corp v. Commissioner (74 T.C. 476 (U.S.T.C. 1980)ުޔަނއިޓެޑް ސްޓޭްޓްސ ޓެކްސް ކޯުޓްނ ިންނމަިއަފިއވާ  23

  މައްަސަލިއެގ' ޮގުތގަ  Dixie Dairy Corpމީެގ ަފުހްނ އެ މައްސަލައަށް ހަވާާލޭދީނ "
24   A. R. Lantz Co. v. United  (5th Cir. 1972) (13 factors); 464 F.2d 394, 402 Estate of Mixon v. United States,

States, 424 F.2d 1330 (9th Cir. 1970) (11 factors); Fin Hay Realty Co. v. United States, 398 F.2d 694 (3d Cir. 1968) 
(16 factors); Georgia-Pacific Corp. v. Commissioner, 63 T.C. 790 (1975) (13 factors). 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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4. The right to enforce payment of principal and interest 

5. Participating in management flowing as a result;  

6. The status of the contribution in relation to regular corporate creditors; 

7. The intent of the parties; 

8. Thin or adequate capitalization; 

9. Identity of interest between creditor and stockholder 

10. Source of interest payments; 

11. The ability of corporation to obtain loans from outside lending institutions; 

12. The extent to which the advance was used to acquire capital assets; 

13. The failure of the debtor to repay on the due date or to seek a postponement; 

ަގއިވާ ޮގުތްނ،  4.1ެގ  4ޮއޑިޓް ިރޕޯުޓގެ ސެކްަޝްނ  AR-LBD/BPT/2019/107މީާރެގ ަނންބަރު  . 8

ަކަމށް ކަނޑަައޅަިއފައިވަީނ އެ މުާއމަާލްތ  (disallow)ުއެފދިަފއިވާ ޯލނު ިއްނޓްރެްސްޓ ުއނިުނކުެރވޭނެަކަމްށ ޚޫުޞާމތު

ާއމްސް ެލްނތު ާޓްމްސގަިއ ހިނަްގިއަފއާިވ މުާއމަާލަތކަްށ ުނާވތަީކަމށް ުބނެ ިވަޔފާީރގެ ފަިއާދއިްނ ެޓކްސް ނެގުުމެގ 

ގެ ެއެންކސްޗަރ  6ެވ. އްިސވެބަޔާްނޮކްށފަިއވާ އޮޑިޓް ިރޕޯުޓގެ ެސްކަޝން ަވނަ މާްއާދގެ (ކ) ގެ ދަށުްނނެ  29ޤާޫނުނގެ 

 ަކމެއް ފާަހަގކޮްށފައިެވެއެވ. ެއއީ  4ގަިއވާ ގޮުތން ީމާރެގ ނިްނުމަމށް ާވިސުލުވަމށް ިރާއޔަްތޮކްށފަިއާވ ަމިއަގނުޑ  1.1

ޯލުނ  ،ޮއތްިއރު  ޑޮލަުރ) ސްޓޭޓްސްުޔނަިއޓެޑް  (އެއް ހާސް  1000.00ކުްނފުނީގެ ެޝައރ ކެޕިަޓްލގެ ޮގތުގައި .14

 ައދި  ؛ދީަފއިަވނީ ެޝެއރހޯްލޑަުރންގެ ެޝއަރހޯލްިޑްނގގެ ިއްނަސއްަތއަްށ ރިާއަޔތްކޮށްގެން

 ައދި  ؛ލޯުނތަަކށް ެއއްެވްސ ގެެރންީޓެއްއ ުނަވތަ ޯމޭގެޖްއ ަނަގއިަފއިނުުވން .15

 ައދި  ؛ަދއްކަިއފަިއނުުވން އޮިޑޓް ިނނިްމ ތާރީާޚ ަހަމއަްށ ލޯނެުގ ޕްިރްނިސޕަލް ައިދ އިްނޓްެރސްްޓ  .16

އޯިޑނަރީ ެޝައރ ޑިވިޑެންޑް ބެުހަމށް ިއްސކަްނދީ ޝެައރޯހލްޑަރ ލޯނުގެ ްޕރިންސިަޕލް ައަދާދއި އިްނޓްެރސްްޓ  .17

 ސަްބއޯިޑނޭްޓޮކށްފަިއވުން 

 

  މަލާތާބެހޭގޮތުންޢާއުފެދިފައިވާ މު ޚުޞޫމާތު

ފުށި ިރޯސަޓކީ ކަނިުފށި އިްނެވްސޓްމަންޓް ްޕރަިއެވްޓ ކަނި  ހަަތރަުވނަ ަކމަީކ، ޅ. ކަިނފުީށަގއި ިހންގަުމްނދާ އެްޓޮމްސފިައރ . 9

ލިިމޓެޑް 
25

ގެ ިރޯސޓެްއަކާމިއ ެއ ރިސޯޓުެގ ފިިނިޝްނގ ަމސަްއކަްތ ިންނމުަމްށޓަަކިއ ކުިރަމިތެވފައިާވ މާީލ ަދތިަތަކާކ 

                                                            
  ަކިނުފށި ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްަރިއވެޓް ިލިމޓެޑަށް ީމގެ ަފުހްނ ުމާހަތބުުކާރީނ ޭކ.އައި.ީޕ.ެއްލ ޮގުތގައި  25



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 ެނުގަމްށ ަވުގުތ ުކޑަަތން ގުިޅެގްނ، ައިދ ިދވެިހާރއްޭޖެގ ޮކމާަޝލް ޭބްނަކުކްނ ުނަވތަ ބޭުރ ަޤުއެމްއގެ ބޭްނަކކުްނ ލޯނެއް 

ވެަފިއވާީތ، ެއ ިރޯސުޓ އޮަޕރޭްޓުކރާ ފަާރްތަކމަްށާވ އެްޓޮމސްފިައރ ކަިނފުިށ ިރޯސްޓ ޕްރަިއެވްޓ ލިިމޓެްޑެގ 

ގެ ލޯެނއް ޯހުދަމްށ  ޑޮލަުރ) ުޔަނިއެޓޑް ްސޭޓޓްސް (ަފސް މިިލައން 5,000,000.00(ިއްސިތއުނާފުުކރާ ަފރާްތ) ކިަބއިން 

ަގއި ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް އެދިަފިއާވަކން ަމއްަސަލިއެގ ިލެޔކިޔުްނަތުކން އެނެގެއެވ. ިއސްވެބަޔާްނޮކްށފަިއާވ  2013މާިރުޗ 

އާެއުކ ުޖމުަލ  (ިތން ލަްއަކ ހަްތިދަހ ެއްއހާްސ ތިްނ ަސތަޭކ ެތއްތިީރްސ ޑޮަލުރ) 371,333.00ައަދދެުގ ިއުތަރށް 

 ުޔަނއިޓެްޑ ްސޓޭްޓސް  މިިލއަްނ ިތްނ ަލްއަކ ަހްތދިަހ ެއްއހާްސ ިތްނ ަސތޭަކ ެތއްިތީރސް (ަފްސ  5,371,333.00

ގެ ޯލެނއް އިސްިތުއނާުފކުރާ ފަާރތުން ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލްައްށ ދީަފިއެވެއެވ. ޑޮލަރު)
26
ިއސްވެަބާޔނޮްކށްަފިއވާ ޯލނު ީދަފިއވަީނ  

ައރ ކޯރ ޕްަރއިވެްޓ ިލިމޓެޑް ައިދ އަލްފާޟިްލ މުަޙްއަމުދ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތގެ ިހްއސާާދރުްނަކަމްށާވ ެއްޓމޮސްފި

ނަޞީުރގެ ކިަބއިްނ ިއސްތިުއާނފުުކރާ ފަރާުތްނ ަނަގއިަފިއާވ ަވިކ ަވިކ ެދ ލޯނަކުްނެނެވ. ީމރާިއްނ ިއްސިތުއނާުފކުރާ 

އޮޑިޓް ިރޕޯުޓގެ  LBD/BPT/2019/107-ARފަރާަތށް ޮފުނަވއިފަިއވާ ނަންަބރު 
27
ަޗރސް) (ެއެނކްސް 6ެސްކަޝން  

ގައިވާ ޮގތުން ިއްސިތުއނާުފކުާރ ފަާރުތގެ ހިްއާސާދުރްނގެ ކިަބއިްނ ަނަގއިަފއިާވ ޯލުނތުަކެގ  1.1ގެ ެއނެކްްސޗަރ 

ތެެރއިްނ ޯލުނ އިްނޓްރްެސްޓެގ ޮގތަުގިއ ުއނިނުކުރެޭވެނަކމަްށ ނިންަމއިަފިއވަީނ ިއސްތިުއނާުފުކާރ ފަާރާތއި ައލްފާިޟްލ 

ލޯުނ ުމާއމަލާާތުގޅޭ ިއންްޓެރްސެޓެވ. ިއްސތިުއނާފުކުާރ ފަާރާތީއ ައލްާފޟިްލ ުމހަްއަމުދ  މުަޙްއަމުދ ަނީސާރ ެދެމދު އޮތް 

ނަޞީާރއި ެދެމުދ އޮްތ ޯލުނ މުާއަމލާުތގެ ަދށުްނ އަލްާފިޟލް ުމހަްއަމުދ ަނީޟަރށް ަދްއކަްނެޖހޭ ިއންްޓެރްސްޓ 

ަވނަ ާމްއާދެގ  11ްނ ޓެްކްސ ެނުގުމެގ ާޤޫނނުގެ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ެއްކރޮޫކށްަފއިާވކަާމިއ، ިވަޔފާރީެގ ަފިއާދއި

) ެގ ަދށުްނ އުިނކުުރަމށް ެއ ަފރާތުެގ ެޓްކސް ބަޔާުނަގިއ ިހަމނަިއފަިއާވަކްނ ެއނގެްނޮއްނަނހިނުދ، 5(ހ) ެގ (

ސްްޓ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ަހިއކޯޓުން ނިްނަމއިަފއިވާ މަިއަނރ ިއންޓަރެނަޝނަލް ވ. ީމރާ ަމއްސަަލއިގައިވާ ފަދަިއން އިންްޓރެ 

އުނިުކެރވިދާެނތޯ ަކނަޑއެުޅުމގެ ކުިރްނ، އެ ިއްނޓްެރްސޓް ަކނަޑއަާޅއިަފިއވަނީ ަހީޤަޤުތަގިއެވސް ލޯުނގެ ުމާއމަާލތަކުްނޯތ 

މަްއަސލަިއަގިއ  Dixie Dairy Corpަވަނ ިފްޤާރގަިއ ފާަހަގކޮށްފަިއާވ  7ބަލަްނޖެޭހނެއެެވ. ެއޮގތުްނ، މި ރަުއުޔެގ 

ުއެފދިފަިއާވ ިއްންޓރެސްޓް  ޚުޫޞާމތު އްަތުކެގ ެތެރިއން ިމ ަމްއަސލައިަގިއ ަކްނތަ  13ރިާއަޔތްކޮްށފަިއާވ 

 އުނިނުކުެރޭވެނަކމަށް ނިްނމި ަސބަބުތަކަށް ަތޠުބުީޤުކރަްނޖެހެެއެވ. ެއޮގތުން، އަްނނަިނިވ ކަްނަތްއތައް ާފހަަގުކެރެވެއެވ. 

 

                                                            
  ަފިއވާ މުާޢަމާލތް ަދއްުކަވިއޭދ ސްޓްަރކްަޗރ ުޚޞޫާމތު ުއފެދި  – 01ޖަުދަވުލ  26
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  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  LBD/BPT/2019/107-ARަގއި ޮފުނަވިއފަިއާވ ންަނަބރު  2019ޑިސްެނބަރު  22އިސްިތުއާނފުކުރާ ަފރާަތށް  މީާރިއން 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އިންޓްރެސްޓްގެ އެއްވެސް އަދަދެއް އަނބުރާ ދައްކައިފައިނުވުމާ އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚާ ހަމައަށް ލޯނުގެ ޕްރަންސިޕަލް އަދި 

 ގުޅޭގޮތުން

ފަްސަވަނ ަކަމީކ، އެްޓޮމްސފިައރ ކަނިުފިށ ިރޯސޓުެގ ިހްނާގ ފަރާްތ ަކަމްށވާ ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއްލ ައްށ ކުިރަމިތވެަފިއާވ މާީލ  .10

ކުާރ ަފރާާތއި ައލްާފޟިްލ މުަހްއމަދަ ަނީޟާރ ާމލީ އެީހތެރިަކން ޯފރުކޮްށިދުނަމށްަޓަކއި އިްސިތުއނާފު  ން ގެ ަދތިަތާކ ގުޅި 

 on-lendަގއި ޯލނު އެއްބަސްުވމެްއެވ، އެ އެއްަބްސުވުމގެ ަދށުން ލިބިފައިވާ ޯލނު ަފިއސާ  2013އެްޕރީލް  20ެދެމދު 

ކޮްށފައިާވަކްނ ެއނގެެއވެ 
28

އިަފިއވާ . ައިދ އެ ެއއްަބްސުވުމަގއިވާ ޮގތުްނ ައލްާފޟިްލ މުަހްއަމދު ަނޞީުރެގ ފަރާުތން ޯހދަ 

(ެއްއ މިަލައން ަހ  1,649,997.00ލޯަނީކ ެއ ފަާރުތެގ ެޝއަރހޯލްޑިްނގގެ ިއްނަސްއތައިެގ ިންސބަަތށް ިރާއޔަތްޮކްށ 

ަކާމއި، އެ ެއއްަބްސުވުމެގ  ޑޮަލރު)ުޔނަިއެޓޑް ްސޓޭްޓސް ޮޑލަރު ލައްކަ ސާީޅސް ނުވަ ހާސް ުނވަ ަސތޭކަ ުނަވިދހަ ަހތް 

(ައށެއް ޕޮއިްނޓް ފެަހއް އިްނަސްއަތ) ގެ މަުގން އިްނޓްެރްސޓް ަދްއަކްނޖެޭހ  %8.5ަވނަ ާމއްދާއިގައާިވޮގުތން އަަހރަކު  5

ވަަނ ާމްއާދަގއިާވ ޮގތުްނ ޯލުނެގ ަފިއާސ ައނބުާރ ަދްއަކްނޖެޭހނީ ެއ އެއްަބސްވުުމެގ  6ލޯެނއްކަާމިއ، ެއއްަބްސުވމުގެ 

ަގިއވާ ޮގަތށަްކން ެއނގެެއެވ. މީގެ އިުތރުން، ިއްސތިުއނާުފކުރާ ަފާރތާއި މުަހްއަމދު ަނޞީރާ ެދެމދު ވެަފިއާވ  1ވަލު ަޖދު 

ޮކށްަފިއވާ ިއންޓްެރްސޓް، ޯލނުގެ  accumulate ިއްސާލހޮުކށް އެހާތަަންށ  2017ޮއކްޓޫަބުރ  1ލޯނު އެއްަބްސުވން 

ިއާވަކން ެއނގެެއވެ ޕްރަްނިސޕަްލ ަފިއސާގެ ެތޭރގަިއ ިހަމނައިފަ 
29

 . 

ަގއި ޯލނު ަފިއާސ އަނބުރާ ަދްއކަްނެޖޭހ  1ެގ ެއއްަބސްވުުމެގ ަޖުދަވލު  2013އެްޕރީލް  20ިއސްވެބަޔާްނޮކްށފައިވާ  .11

ައިދ އިްނޓްެރްސްޓ ަފއިސާ ައނބުރާ ެދްއުކމަްށ ވަކި ތަާޢުގީދ  ،ތާރީުޚަތކެއް ަކނަޑއެޅިަފއި ޮއްތަކުމަގއި ީވަނމަވެސް 

ީމާރގެ އޮިޑޓް ނިްނމި ތާރީޚާ ަހމަައށް ެއއްެވސް ަފއިސާއެއް ދައްކަިއފަިއުނާވަކަމށް  ،ކަުމަގއި ވީަނމަެވސް އިްލތިާޒެމއް ޮއތް 

މީާރިއްނ ބުެނެއެވ. ިމަކމަްށ ިއސްތިުއނާުފުކާރ ފަރާުތްނ އިްނާކރުޮކށްަފެއްއ ުނެވެއެވ. ޭކ.ައިއ.ޕީ.އެލްައްށ ިދމާވެަފިއވާ 

 ،ން ިއްސތިުއާނފުުކރާ ފަރާަތށް ދަްއަކްނޖެހޭ ިއްނޓްެރްސޓް ެދއްކިަފއިުނވަާކމާއި އެ ަފާރތު ،ފަިއސާގެ ަދިތަކމުގެ ސަބަުބން 

އިްންޓެރސްްޓެގ ގޮުތގަިއ ލިެބންޖެޭހ ަފިއާސ ިއސްިތުއނާުފުކރާ ފަާރުތގެ ާމލީ ހިސާބުަތކުަގިއ ާއްމދަީނެގ ޮގތުަގިއ  

 ހިަމަނއިފައިާވަކަމށް އިްސިތއުނާުފކުާރ ަފރާުތްނ ބުެނަފއިެވެއެވ. 

                                                            
  “AKRPL-LA ”loan agreement-102 ެވަފިއވާ ަންނަބރު ގައި  2013ެއޕްީރްލ  20އިސްިތއާުނުފކުާރ ަފާރތާިއ ައްލާފިޟްލ ުމަހއްަމދު ަނީޞުރއާ ދެމެދު  28
  ހަާވާލީދަފިއވާ ެއްއަބސްވުުމގެ ޮކޕީެޢއް ަމއްަސަލިއގެ ިލޔެިކުޔްނަތާކއި ެއކު ުހަށަހަޅިއފަެއްއުނވޭ. 29



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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12. Dixie Dairy Corp  ާެއިކއުީޓ ޓެސްުޓެގ ިއތުުރ ތަފުސީުލަތއް ހިެމޭނ - ޑެޓްަގިއ ބޭނުްނޮކށްފަިއވEstate of 

30
Mixon v United States  ވަަނ ނުކުާތ ާއިއ  2 ގެރާިފޤް ަވނަ  7ގަިއ ިމ ަރުއުޔެގThe presence or (

absence of a fixed maturity date)  4ައިދ. (the right to enforce payment of principal 

and interest) ަުނުކތާާއބެހޭ ގޮތުން ިއުތރު ތަުފީސލާެއކު ވާަހކަ ަދއްަކއިަފއިވެެއެވ.  ަވނ Presence or absence 

of a fixed maturity date އާ ގުޭޅޮގުތން އެ ަމްއސަަލ ބައްަލަވއިފަިއާވ ަޖްސިޓްސ ޯތރްންެބރީ ިވދާޅުވެަފިއާވ

 ކަތަުކެގ ތެެރއިްނ އަްނަނނިިވ ވާހަަތްއ ފާަހަގކުެރެވެއވެ.ވާހަ 

 

“The presence of a fixed maturity date indicates a fixed obligation to repay, a characteristic of a debt 

obligation. The absence of the same on the other hand would indicate that repayment was in some 

way tied to the fortunes of the business, indicative of an equity advance” 

 

ޤާޫނނީ ަވސާިއެޤއްގަިއ ަވކި ގޮަތަކށް ޢަަމުލކުރަްނެޖހޭޮގތަށް ަކނަޑއެޅިަފއި އޮްތަކުމަގއ ވީަނަމެވސް، ަދަރނިވެިރާޔ، ައިދ  .13

އަަރިނވެރާިޔ ަޢަމުލޮކށްފަިއާވ ޮގތަްށ ަބލަްނޖެޭހަކމާއި، ަދަރީނގެ ފަިއާސ ައާދކުުރަމްށ ެއއްަބސްުވމުގަިއ ވިަކ ުމްއަދެތްއ 

ނަޑއެޅިަފއި ޮއްތަކމުަގއި ީވނަމަެވްސ، ެއއްަބްސވުމުގެ ަބާޔްނޮކށްފަިއވާ މުްއަދތުގެ ތެޭރަގއި ަފިއާސ ނުވަތަ ުމއްދަުތަތކެއް ކަ 

ިއ ެއާއ ެއއޮްގތަްށ ަދަރިނވެރިާޔ ބަަލއިުލން ުމިހންމުަކމާ  (contemplate)އަނުބާރ ެދއްކުަމްށ ަތަސްއަވރުކޮްށފިއޭވތޯ 

ޢަަމލުޮކށްަފިއޭވތޯ ބަލަްނވާެނަކަމށް ަޖްސިޓސް ޯތްރންބެީރގެ ވާހަކަތަކުން ެއނގެެއެވ. ބަޔާްނެވދިޔަ ާވހަކަަތކަށް ބެެލުމންާދ 

 20ުދ ަމއްސަަލއިގެ ާވިޤާއތުަތއް ަތޠުީބުޤުކރާިއުރ، ިއްސތިުއނާުފކުރާ ފަާރތާިއ ައލްާފީޟލް މުަހްއަމުދ ަނީޞުރއާ ެދމެ 

ައިދ ރިޭޕމަްންޓ ެޝޑިއުެލްއ  Fixed maturity dateަގިއ ވެަފއާިވ އެއްަބްސވުމުެގ ަދުށްނ  2013އެޕްީރްލ 

އޮްތަކުމަގއި ީވަނމަެވްސ، ެއާއ ެއްއޮގތަްށ ފަިއާސ ދައްަކއިަފއިވާަކުމގެ ެހްއެކއް، ުނވަަތ ޯލނުގެ ޕްަރްނސިަޕލް ައިދ 

ަތްއ ައާދުކުރމަްށ ެއއްބަްސުވމުެގ ަބއިވެިރންގެ ެދެމދު ަތަސްއަވުރޮކށްަފިއާވ އިންްޓެރސްްޓ ައނބުރާ ެދއްުކުމގެ ިއލްިތޒާމު

 ހެްއެކްއ ހުަށހަޅަިއަފއެްއނުވެއެވެ.   ޮގތް ަދލާަލުތކޮށްދޭ 

އާބެޭހޮގތުން ަޖްސޓިސް ޯތރންބެރީެގ ވާަހަކުތން ައންަނިނިވ  right to enforce repaymentީމގެ ިއތުުރން،  .14

 ެއވެ.ކަްނަތއްަތްއ ފާަހގަކުެރވެ 

“If there is a definite obligation to repay the advance, the transaction would take on some indicia of a loan… The 
record establishes with little doubt that all parties involved did not consider the advance as providing permanent 
capital financing, which is ordinarily derived from equity advances, but rather temporary working capital 

                                                            
30Cir. 1972) thEstate of Mixon v United States 464 F.2d 394 (5 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 

      

 

 

ސަުފހާ     40 ގެ 32  
 www.tat.gov.mv ވެްބސައިްޓ: info@tat.gov.mvއީމެިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދެވިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަަނ ފަްނގިފިާލ، ެދވަ

to meet what was thought to be, and what proved to be, a temporary emergency.” 

.ައިއ.ޕީލ.އެްލ ފަާރުތން ކޭ އިްސތިުއނާުފުކރާ  ، ފަަދިއން ހިނަގމުްނދާ ަމްއސަަލިއަގއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތން ބުނެަފއިވާ .15

އަްށ ދީަފިއވާ ޯލނަކީ ެއ ފަާރަތށް ިދާމވި މާލީ ދަތިަތަކކާ ުކިރަމތިވެެގން ިއްސތިއުާނފުކުާރ ފަާރތާިއ ޭކ.އައި.ީޕ.އެލް ާއ 

ެދެމުދ ވެވުނު ަވިކ ލޯުނ ެއްއބަްސުވެމއެްގ ަދށުްނ ދީަފއިވާ ލޯެނެކެވ. ައިދ ެއ ެއއްަބްސުވުމގެ ދަުށްނ ފަިއާސ 

ިތއުާނުފކާުރ ަފރާަތްށ ދޭްނެޖހޭ ަފއިސާ ައނބުާރ ޯހުދަމށް ަތްނފީުޒުކރެވޭެނ އުސޫުލަތއް ިފަނަމ، ިއސް ނުަދްއަކއި

އުެފިދފަިއާވ ޯލުނެގ  ުޚޫޞާމތުއެއްަބްސުވުމަގިއވާކަމަްށ އިސްިތއުާނފުުކާރ ފަާރތުްނ ބުނެފަިއެވއެވެ. އެެހްނ ަނަމެވސް، 

 ފަާރތާިއ އަލްާފޟިލް މުަހްއމަދު ނަޞީާރ ެދެމުދ ވެަފިއާވ ޕްރިްނިސޕަްލ އަދި ިއންްޓރެްސަޓކީ ިއްސިތއުާނފުުކރާ

އެއްަބްސުވުމެގ ަދށުން ަދްއކަްނޖެޭހ ަފިއާސއެއަްކްނ އެނެގްނއޮންަނހިނުދ، ެއއްަބސްވުމާ އެްއޮގތަްށ އެ ަފިއާސ 

ނެުވެއެވ. ަހަމެއއާއެުކ، ނުަދްއަކއިިފަނަމ، ޢަމަލުކުާރެނގޮތް ުނަވތަ އެޅިާދނެ ިފޔަވަުޅތަްއ ެއއްަބްސުވމުގަިއ ބާަޔންޮކށްަފެއއް 

މީާރިއްނ ޮއޑިްޓ ިންނިމ ަތރީާޚ ަހަމއަްށ ޯލުނެގ ޕްިރންސިަޕްލ ައދި އިންްޓެރްސޓް ަދްއަކއިަފއިުނުވުމްނ، ެއ ަފިއާސ 

 ހޯުދަމްށ ައލްާފިޟލް ުމހަްއަމުދ ަނީޞުރެގ ފަާރތުްނ އެްއެވްސ ފަިޔަވޅެްއ އަަޅިއފައިވާކަްނ އެނޭގކަްށ ނެެތެވ. 

 

 ޝައެރހޯލްޑަރުންގގެ އިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނު ދީފައިވަނީ ލޯ

ަކަމީކ، އިސްިތުއނާފުކުރާ ފަރާުތގެ ކުންުފނީގެ ހިްއާސދާުރްނގެ ކިބައިން ޯލނު ެނިގއިުރ، ކުންފުނީގެ ރަުއުސލްާމަލީކ  ހަަވނަ  .16

ިފޤްާރަގއި ަބާޔންޮކށްަފިއާވ ަވަނ   9ިމ ަރުއޔުގެަކާމއި،  ޑޮލަރު) ޔުަނއިެޓޑް ްސޭޓްޓސް  (ެއްއ ހާސް 000.001

ސަބަބުަތާކ ުގޅިެގްނ ުކންފުީނެގ ިހްއާސާދުރންެގ ިހްއާސެގ ިއންސައްަތައްށ ނިސްބަްތާވޮގތަްށ އަްލާފޟިްލ މުަހއްަމުދ 

 Dixie Dairyނަޞީުރ އަދި ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލެގ ިކބައިްނ ލޯުނ ަނަގއިަފއިވާކަަމްށ އިސްިތުއނާުފކުރާ ފަާރތުން ބުެނެއެވ. 

Corp  ާ8ވަަނ ިފްޤރާގެ  7ަކންަތްއތަކުެގ ެތރެިއން ިމ ަރއުުޔެގ  13ަމްއަސލަިއަގއި ާފަހަގޮކށްފަިއވ (Thin or 

adequate capitalization)  ،11އާ ގުޭޅޮގތުން ަދްއކަަފިއވާ ވާހަކަަތާކިއ.(The ability of a corporation 

to obtain loans from outside lending institutions)   ަދްއކައިަފއިާވ ާވހަކަަތަކްށ  ޮގުތން ގުޅޭ ާއ

 އަްނަނނިިވ ރިާއަޔތްކުރުން މުިހްނެމެވ. ެއޮގތުން، އެ ަމްއަސލަިއަގއި ަޖްޖ ޑްެރނަްނ ފާަހަގޮކށްފަިއާވ ަކްނަކމުގެ ތެެރއިން

 ވާަހކަތަްއ ާފހަަގކުެރެވެއވެ.

“Another factor which superficially indicates that the advances were loans was the fact that they 

were not made in proportion to the stock ownership in Radio Broadcasting… Of Principal 

importance are the: “thinness” of the capital structure in relation to debt; the risk involved in making 

the advances and the availability of outside sources of funds. These factors focus on Radio 

Broadcasting's persistent need for cash to continue operations, and they clearly indicate that 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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repayment of the advances and payment of interest thereon were subject to the fortunes of the 

corporate venture.” 

.އަިއ.ީޕ.ެއލް ައށް ލޯުނ ކޭ  ،ައތުން ލޯެނއް ނަަގއި  ިއްސތިއުނާުފުކރާ ަފރާުތން ހިްއާސާދރުްނގެ ހިނގަމުްނދާ މި ަމއްސަާލަގއި  .17

ދޫކުަރްނޖެުހީނ، ރާްއެޖާއިއ ާރްއޭޖން ޭބުރެގ ެއްއވެސް ޭބްނަކުކްނ ައިދ ާމީލ ިއދާރާައުކްނެވްސ ކުުރުމްއަދެތއެްގ ތެޭރަގއި 

ލް އަްށ ފަންުޑ ލިބޭނެގޮްތ ެމުދވެިރ ުނުވމުންކަަމްށ ިއްސތިއުނާފުކުާރ ަފރާުތން ުބނެަފއިވެެއެވ. ައިދ ޭކ.އަިއ.ީޕ.އެ 

 ިއްސތިުއނާފުުކާރ ަފރާުތްނ އަްލާފޟިލް ުމަހްއމަުދ ނަީޞރަްށ ަދއްކަްނެޖޭހ ޕްިރންސިަޕލް ައިދ އިންްޓެރްސްޓ ަދްއަކއިފައި 

އެްކޫރޮކށްަފއިވާަކަމށް ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތްނ  ާމލީ ހިސާބުަތުކގައި ޚަަރުދ ނުވާކަާމިއ، ަދއްކަްނެޖހޭ އިްންޓރެސްްޓ 

ބުނެފަިއެވެއެވ. ލޯުނެގ ްޕރިނިްސޕްްލ ައިދ ިއްނޓްެރްސްޓ ުނެދއްކިވަީނ ިއްސތިުއނާފުކުާރ ަފާރަތްށ ޭކ.އައި.ީޕ.ެއލް އިްނ 

ތިުއނާުފކުރާ ފަރާަތށް ަދއްކަންޖެހޭ އިްންޓރަސްްޓ ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް ިއން ިއސް  ،ލިބެންވާ ިއންްޓރަސްޓް ލިބިަފއި ނާުވތީ ަކމަށާއި 

(މި ހާަލތުގަިއ، ިއސްިތުއނާުފކުރާ ަފރާުތގެ ާމލީ ހިސާބުަތުކަގއި އިްންޓރެސްޓް ާއްމަދީނގެ ޮގތުގައި ިހަމނަިއފަިއވާ ފަިއާސ) 

ިއްނޓްަރްސްޓ (ިމ ލިބުުމްނ ިއްސިތއާުނފުުކާރ ަފާރތެުގ ހިްއާސާދުރ އަލްާފިޟްލ މުަހްއަމދު ަނީޞރަްށ ަދްއަކްނޖެޭހ 

ހާަލތުަގއި، ިއްސތިުއނާފުުކާރ ފަރާތުެގ ާމީލ ހިސާބުތަުކަގިއ އިންްޓރެްސްޓ ަހަރުދެގ ޮގުތަގިއ ިހަމަނއިަފއާިވ ަފިއާސ) 

ައާދކުުރަމށް ިއއުިތރާެޒްއނެްތަކަމށް ިހްއާސާދުރ ަވނީ އެއްަބސްވެަފިއަކމަްށ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރތުްނ ބުެނފަިއެވއެެވ. 

ެއ މަްއަސަލިއަގިއ ރޭިޑޯއ  ،ަމްއސަަލއިަގއި ފާހަަގޮކށްފަިއާވ ގޮތުގައި  Dixie Dairy Corpވާ ހާަވލާދީަފއި 

ބްރޯޑްާކްސިޓްނގއިްނ ެއސޯިސޭއޓަޑް ައށް ަދްއަކންޖެހިފައާިވ ަފއާިސ ާލމެހިަފިއަވނީ ުކންފުީނގެ މާީލ ަތނަވަސްަކަމށްކަްނ 

(fortunes of the corporate venture)  ެއނެގެއވެ. ެބލެުމން މިދާ ަމްއސަލަިއަގއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތަށް ެއ

ފަރާުތެގ ަމިއގަނޑު ާއްމަދނީ ަކމުގައިވާ ިރޯސޓު ިހްނގަިއެގްނ ާއމްަދީނެގ ޮގުތގައި ލިބެްނެޖހޭ ެމޭންޖަމންޓް ީފަތާކިއ 

ަބހަިއފަިއާވކަްނ އެނެގެއެވ.  އެ ާއްމަދީނއިްނ ިހްއާސދާުރްނނަށް ޑިވިަޑންްޑ ވެސް ،އިްނެސްނޓިވް ފީތަްއ ލިބި

އުެފިދަފއިވާ އިންޓްެރްސޓް ަފިއާސ  ުޚޫޞާމތުމި ަމްއަސލަިއަގއި  ،ިއސްވެބަޔާްނެވިދޔަ ަކްނކަމަށް ިރއާޔަްތުކުރމުން ދޭހަވަނީ

ްޓ ިއްނޓްެރސް ، ެދްއކުން ާލމެިހފައިަވީނ ސީދާ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރތުެގ މާީލ ތަަނަވްސަކަމްށ ނޫްނަކުމަގއި ީވނަަމެވސް 

 އިްނޓްެރްސޓް ފަިއސާ ައނބުރާ ދެްއުކން ާލމެިހފަިއވަނީ ޭކ.އައި.ޕީ.ެއލްގެ ފަރާުތން ިއްސތިުއނާފުކުރާ ަފރާަތށް ަދއްކަްނޖެހޭ 

ވެަފއިވާ ެއއްަބްސުވމުގެ ަދށުްނ  ރާތާ ދެމެދު ފަ ފަިއސާ (ިމ ހާލަުތަގއި، ޭކ.އައި.ީޕ.ެއލް ާއިއ ިއްސތިުއާނފުުކރާ

މުްނ، ިއްސިތއުާނފުުކާރ ެއެހްނކަްނޖެހޭ ިއންޓްރްެސޓް ާއްމަދނީައށް) ައށްަކްނ ެއނގެެއެވ. ިއްސތިުއނާފުުކާރ ފަރާތަްށ ލިބެ 

އްކަްނެޖޭހ އިްންޓރެސްްޓ ަފިއާސ ެދްއކުްނ ބިނާވެފަިއަވނީ ީސާދ ފަރާުތްނ އަލްާފިޟްލ މުަހްއމުަދ ަނީޞރަްށ ދަ 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ަމއްަޗށްަކަމްށ އަހުރެްނނަްށ  (fortunes of the corporate venture) ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލެްގ މާލީ ތަަނވަްސަކމުގެ

  ބުރެެވއެެވ.

  

  ލޯނުގެ ސކިއުރިޓީ/މޯގޭޖާ ގުޅޭގޮތުން

އާ ެދެމުދ ޮސިއޮކްށފަިއާވ އެގްިރަމންަޓީކ، މިިންސޓްީރ އޮްފ  ޭކ.އަިއ.ޕީ.ެއލް ، ހަްތވަަނ ަކަމީކ، ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރާތއި .18

ފަިއާވ އެއްަބްސވުެމްއަކާމިއ، ެއ އެއްަބްސުވމުަގިއ ކޮެލޓަަރްލ ެސިކއުިރީޓ ައިދ ީޑފޯްލޓް ޓޫިރޒަްމަގއި ރަިޖްސޓްީރޮކށް

ކްޯލްސެއއް ަބާޔންުކެރވިަފއިވާެނަކމަށް އިްސިތުއނާުފކުރާ ަފާރުތން ބުނެަފިއވެެއެވ. ިއްސިތުއާނފުުކރާ ފާަރާތއި އަލްާފިޟްލ 

ރުުކރުމުްނ، ެއ ެއއްަބްސުވުމަގއި ިއްސވެަބޔާްނޮކށްފަިއާވަފަދ މުަހްއަމުދ ަނީޞރާ ެދެމުދ އޮްތ ޯލުނ އެްއބަްސުވމަްށ ނަޒަ 

ކޮެލޓަަރލް ެސިކއުރިޓީ ާމްއާދއެއް ައދި ޑީފޯްލޓް ާމްއާދއެއް ެނތްަކން ެއނެގެއވެ. ީމގެ ިއުތުރން، ިއސްތިުއނާުފކުރާ ަފާރތާިއ 

ވަަތ ެސުކއިަރޓީއަީކ ކޮބަިއަކން އަލްާފިޟލް ުމަހްއމަދު ަނީޞާރ ެދެމުދ އޮްތ ލޯނު ެއއްަބްސުވުމގެ ަދުށން ޯމޭގޖް ނު 

  ަދލާަލތޮުކްށޭދ ެހްއކެްއ ިމ ަމްއަސލަިއަގިއ ުހަށހަޅަިއފަެއްއނުވެެއެވ.

 

  ހިއްސާދާރުންނަށް ދައްކައިފައިވާ ޑިވިޑެންޑްއާބެހޭގޮތުން

ގެ މައިގަނޑު އާްމދަނީއަީކ،  ެއފަާރުތގެ ކަާމއިްޓގެ އޮޕަރޭަޓރުސޯަކނިުފށި ރި ައށްަވނަ ކަމަކީ އިްސތިއުަނފުުކރާ ަފރާތަކީ  .19

 ގައި ވެަފއިވާ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންްޓގެ  2013ޖަުލއި  15 ާއދެމެދުކޭ.އައި.ޕީ.ެއލް އިްސތިއުާނފުުކރާ ފަާރތާއި 

މެނޭޖްމަންޓް ފީސް އަދި މެނޭޖްމަންްޓ  ކަަމެށވެ.މެނޭޖްމަންޓް ީފސް އަދި މެނޭޖްމަންޓް އިންެސންޓިވެސް ދަށުން ިލބޭ

އާމްދަނީެގ ގޮތުގައި ާމީލ ހިސާުބތަާކިއ އަަހރީ ރިޯޕުޓތަކުަގއި  އިސްތިުއާނފުކުރާ ފަާރުތގެސްވަނީ، އިންސެންިޓވް

އަދި ޑިިވެޑންްޑގެ ޮގުތަގިއ ކަނޑަައޅަިއ ދައްކާަފއިާވ ފައިސާ ދައްކާަފއިާވނީ،  ާވކަމަށް ބުެނެއެވ.ރިޯޕޓުޮކްށަފއި

ަބޔާން ޮކްށފަިއާވ މެނޭޖްމަންޓް ފީސް އަދި މެޭނޖްމަންޓް ހިއްސާާދރުްނެގ ހިއްާސގެ އިްނސަްއތަައށް ބިާނކޮށް، އިސްވެ 

ކަމަށް އިްސިތއުނާުފުކރާ ަފާރތުން ުބެނފަިއެވއެވެ. ަހމައެއާއެުކ، އިންސެންިޓވްސްގެ ޮގުތަގއި ލިުބނު އާމްާދނީ

ދުާކރަްނެޖޭހ އިންްޓރެސްޓް އާމުދަނީ ލިުބުމން އިސްތިއުާނފުކުާރ ަފރާތުެގ ހިއްސާާދަރށް އިްސތިއުާނފުުކާރފަާރތުން އަ

ރު ެއއްބަްސެވފަިއވާކަަމްށ އިންްޓރެސްްޓ ހަރަދު ައދާކުރުަމށް ިއުއިތާރޒެއްެންތކަމަށާިއ ެއޮގަތށް ިހއްސާދާ

  އިްސތިއުާނފުުކރާ ަފާރުތން ުބނެަފއިެވއެވެ.



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 interest and principal repaymentގައި  1.1ގެ އެނެކްސްަޗރ  6މީރާގެ އޮިޑޓް ނިންމުމުގެ ސެކްޝަން  .20

on the shareholder loan is subordinate to the ordinary share divided  ކަަމްށ

 2013އެްޕީރލް  20ިއސްިތއުާނފުކުރާ ަފާރތާއި ައލްާފޟިލް ުމަހއްމަދު ނަޞީރު އާެދމެދު  ،ބަޔާންޮކްށަފއިީވނަމަވެސް

ޓް ސަބްޯއޑިޭނޓްޮކްށަފއިވާަކްނ ގައި ެވފަިއވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލޯުނގެ ޕްރިންިސަޕލް ައދި އިންޓްރެްސޓް ޕޭމަން

އެނޭގަކށް ެނެތވެ. އަިދ އެ ނުުކތާ ސާބިުތޮކށްދޭ ހެއްެކްއ މީރާއިން ުހަށަހޅަިއަފއިުނާވީތ ޝެައރޯހްލަޑރ ޯލުނ 

  ސަބްޯއޑިނޭޓްޮކްށފަިއވާކަަމށް ެބެލވޭަކށް ެނތެވެ. 

  

 ައިލުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލޯނާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލ

ަމއްސަަލިއަގއި ާސރިކްޓ ަޖޖް ތޯރންބެީރ ފާަހަގކޮްށފަިއވާ ވާަހކަަތުކެގ   Estate of Mixon ނުވަވަނަ ކަމަކީ، .21

  އާެބހޮޭގތުްނ ަދއްކަިއފައިާވ އަްނނަނިވި ާވަހަކތަަކްށ ިރާއަޔތުްކުރން ުމިހްނމެެވ. intent of the partiesތެރެއިްނ، 

 This stands only for the principle, well-recognized in all areas of the law, that a subjective intent on the part 

of an actor will not alter the relationship or duties created by an otherwise objectively indicated intent… Tax 

law required that creditorship have genuine existentiality. (citation omitted) This requires more than a 

declaration of intention to create an indebtedness and more than the existence of corporate paper encrusted 

with the appropriate nomenclature captions. 

ލްފާޟިްލ ުމަހްއަމުދ ނަޞީާރ ެދެމުދ ެވަފިއާވ ެޝައރހޯްލޑަރ ޯލުނ އެގްިރެމންޓްެގ ަދށުްނ ިއްސތިުއނާފުުކާރ ަފރާާތިއ އަ

ލޯެނއް ިދނުމުެގ ިނަޔތަުގއި ެއްއބްަސުވެމއްެވފައިާވކަްނ ެއނގެެއެވ. އިަދ ެއއްަބސްުވުމގެ ަދުށްނ ީދފަިއަވނީ ިއންްޓެރްސޓް 

ތެްއކަނޑައެިޅަފިއވެެއެވ. ެއހެްނ ނަމަެވްސ، ބެއަިރްނގ ޯލނެްއަކާމއި ެއ ޯލނު އަނބުާރ ައދާކުުރަމށް ުމްއދަ 

ިއސްވެބަޔާްނޮކްށފައިާވ ާވަހކަަތކަށް ިރއާޔަްތޮކށް، ެއއްަބްސުވުމެގ ދަުށްނ ވަކި ތަާޢުގީދ އިލްިތާޒުމތަެކއް ަކނަޑއެޅިަފިއ 

ކަްށ ރިާއަޔތްކޮްށ، ަވނަ ިފްޤާރއާ ަހަމައްށ ފާހަަގކޮށްފައިާވ ކަްނތައްތަ  18ަވނަ ިފްޤާރއިްނ  10އޮްތަކުމގައި ީވނަަމެވސް، 

ެޝއަރހޯލްަޑރ ލޯުނގެ ަދށުްނ ވެަފިއވަީނ ހަޤަީޤުތަގއިެވްސ ޯލުނ ިދނުުމެގ ިނަޔުތގަިއ ހިްނަގއިަފއިވާ މުއަާމލާތެްއަކަމްށ 

  އަުހރެްނނަްށ ާޤބޫލުުކރޭެވަކށް ނެެތެވ.   

އަދި ިދެވހިާރްއޖޭެގ ހަިއޯކޓުްނ ުހުކމްޮކށްަފިއވާ ަމއިަނރ  ،ިއސްވެބަޔާްނޮކްށފައިވާ ަކންަތްއތަްއ އޮެގުތެގަމިތން ވީިހނދު  .22

އިްނަޓރެނަޝަނލް (ލަބުާއން) ިލިމެޓޑް ވ. މޯްލޑިްވސް ިއންލަްނޑް ޮއތޯިރޓީ ަމއްސަލަިއަގއި ކަނޑައަަޅއިަފއިވާ ަކނަްކަމްށ 

ންްޓރެސްޓަކީ ިވޔަާފރީގެ ަފިއާދިއްނ ުމްނދާ މި މަްއސަަލިއަގއި ުހޫސާމތާ އުެފދިަފިއވާ ލޯނު މުާއަމލާތުގެ އި ބެލެ ،ރިާއަޔްތކޮށް 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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) ގެ ަދުށން ުއނިުކެރިވާދނެ ައަދެދއް ަކަމށް އަހުރެްނަނށް 5ަވނަ ާމްއދާެގ (ހ) ގެ ( 11ޓްެކސް ެނގުުމެގ ޤާޫނުނގެ 

  ނުބެލެވެެއެވ.

  

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އިުބ ަރީއްސ ހަުސިއން ަޒިއާދން ަޖލީުލެގ ަރުއަޔށް އަހުެރން ާތީއުދ ުކަރެމެވ. ޓްެކްސ އެީޕލް ްޓަރއިބިުއނަލްެގ ނަ .23

ިތީރގަިއާވ  ،އެެހން ަނަމެވްސ މި ަމްއސަލާަގިއ ހުށަަހޅާފަިއާވ ިލެޔިކުޔންަތާކިއ ަދއާްކފަިއާވ ާވހަަކަތކަްށ ިރާޔައތުްކާރއިރު  .24

 ކަންަކްނ ފާހަަގުކރަެމެވ. 

ެއ ފަާރުތގެ ިޙްއާޞާދެރއްަކަމްށާވ މުޙަްއމަދު ަނސީުރެގ  ،މި މުއާމަލާުތަގިއ ިއްސިތއުނާުފުކރާ ަފރާުތން  ،ފުރަަތަމަކަމކީ  .25

ެއ ަފާރތަްށ އަނުބރާ ަދއްކަްނެޖހޭެނ ިއލްތިޒާުމަތކެްއ އޮްތ ކަމަްށ  ،ައނުބރާ ަދްއާކޮގތަްށ ނަާގފަިއާވ ަފިއސާ  ،އަުތން 

(ަކނިުފިށ  ،ެއ ފަިއާސ ައނބުރާ ދެްއުކން  ،ުވުމން ެއނގެްނ ޮއްތ ނަަމެވސް ދެފަާރުތެގ ެދެމުދ އުެކލަވާެލވިަފއިާވ އެއްަބސް 

އިްނެވްސޓް ެގ ފަރާތުްނ ލޯުނެގ ިއންަޓރެްސްޓ އަދި ޕްިރްނސިަޕލް ީރޭޕމަްނޓް އަނބުރާ ަދްއާކގޮތަްށ) ަފްސުކރޭެވޮގަތްށ 

ޭޕަމްނޓް އަނބުރާ ދެްއކުމުްނ ބަީރއަާވ -ނުވަަތ ިއްސިތުއނާުފކުާރ ަފރާުތން ަދްއކަްނެޖޭހ ިއންަޓެރްސާޓިއ ޕްިރންސިަޕލް ރީ

 ޮގތަްށ އެއްަބްސުވުމގަިއ މާއާްދއެއް ިހމަނާަފއިވެއެެވ. 

ފަިއސާ ދޫުކުރަމށް ވެަފިއވާ މި އެއްަބްސުވންަތުކެގ ދަުށން ުކރެވިަފއިވާ ުމާއމަާލތްަތްއ ުކރެވިަފިއވަނީ އިްސިތުއާނފުކުާރ  .26

އިްސތިުއނާުފކުާރ ފަރާތުގެ ޙިްއޞާާދރުްނެގ ައުތްނ  ،ިއވާ ަފިއސާ ފަރާަތީކ ކަނިފީުށގެ އިްނެވްސްޓަމންުޓން ޭބނުްނވެފަ 

އެްއގެ ޮގުތަގއި މަަސްއަކްތކޮްށފަިއވާ ަފރާެތއްކަމަށް ޮގުތަގއި ެދއްުކުމގެ ގޮުތންަކަމްށ  Agentހަޯދިއިދުނަމށް ެމުދެވރިެއްއގެ 

 ،ަބާޔންކޮށްަފއިވާ ަކނަްކމަށް ިރާޔއަތްކުާރއިރު  ބެލުމުގެ ފުުރޞަތު އޮްތަކަމށް ައުހރެން ެދކެެމެވ. އަދި ިއްސތިއުނާފު ޯފުމަގއި

 އެފަާރުތން ެއގޮަތށް ަވކާާލުތ ކުަރްއވަާކަމްށ ބެެލެވެއެވ. 

 ،ލޯުނގެ އެއްބަްސުވންަތަކކީ ލޯނު ދޫުކރާ ފަރާާތއި ލޯނު ަނގާ ފަާރތާިއ ޭދތެރޭ ެވވޭ ެއއްބަްސުވމަަކށްވާިއރު  ،ެދަވނަ ަކަމކީ .27

 ،އެ ަފިއާސ ދައްކާަފއި ުނވި ަނަމވެސް  ،ެއއްކަަމްށާވއިރު  Finance costާސައކީ އެ ލޯާނއި ުގޅެިގން ަދްއކަްނެޖހޭ ފައި 

ގެ ޮގުތަގއި ހިސާުބަތުކަގއި ިހެމުނަމކީ ވިޔަފާީރގެ  Current Liabilityއެކްރޫކުުރަމށްފަހު ެއއީ ުކުރމުްއަދތުގެ ަދރަނީގެ 

ުކުރުމްއަދތުެގ ަދރަީނެގ ޮގުތަގއި ިހަމާނފައިާވ  ،ސް ހިސާުބ ބެލެެހްއުޓމުގަިއ އާްއމުޮކްށ ޮކށްުއޅޭ ަކެމެކެވ. އެެހްނ ަނަމވެ 

Accrued Expense  ިާސެއކެެވ. އަދި ޑިވިެޑންްޑެގ އީަކ ާއްއުމގޮެތްއަގއި ެއއް އަަހރުުދވަުހެގ ެތޭރގަިއ ަހާލްސކުާރ ަފއ



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ބާކީ ހުންނަ ަފއިާސއިން ޙިްއާޞާދރުްނނަށް ލިިބެދޭވ  ،ޮގތުަގއި ަފިއސާ ިދުނމަކީ އެ ުކންފުްނޏެއްގެ ަދރަނި ައާދކުރުަމށްފަހު 

 ފަިއސާެއކެެވ. 

ަވނަ އަަހުރެގ ސެްޕެޓމްބަރ މަުހެގ ނިޔަަލްށ ިއންަޓެރްސްޓެގ ގޮުތަގިއ ަދއްކަްނޖެހިފަިއވާ ުޖމުަލ 2017 ،އެެހންަކުމން  .28

ިރ ފަާރަތްށ ިދުނުމެގ ޯލުނ ޫދކު (ަފްސލަްއަކ ުނަވދިހަ ހަްތާހްސ ަހތްަސޭތަކ ަސއުވީްސ ިދެވިހ ރުފިޔާ) 597,724

 ޑޮލަުރ) ުޔަނއިޓެޑް ސްޭޓްޓސް ( އަްށލަްއަކ ަހާހސް ާސަދ  00806,014.ިޑިވޑެންްޑގެ ޮގުތަގިއ ޖުމުަލ  ،ބަދަުލަގއި 

ޙިްއާޞާދރުްނަނށް ބެުހމަކީ އެަކއުްނިޓންގ ުއޞޫލުަތާކއި ކުްނފުނި ިހްނުގުމެގ ުއޫޞލުތަާކއި ބީރަްއޓެހި ަކެމެކެވ. ައިދ 

ިމޮގތަްށ ޢަަމލުުކރަުމީކ ލިމިޓެްޑ ލަޔަބިލިީޓެގ ުއޫޞލުަތުކެގ ބޭުނން އެްނމެ ަރނގަުޅ ނޫްނ ޮގުތަގއި ބޭުނންުކރުން ަކަމްށ 

 އަުހރެްނ ދެކެމެެވ.

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރުތން ެއަފރާުތގެ ިޙއްާޞާދރެްއގެ ކިބަިއން ަނގާފައިވާ ހޯދާަފިއވާ ަފިއސާައކީ ކަިނފުިށ  ،ަކމަކީ ތިްނަވނަ  .29

 ،ެއފަރާތުގެ ަމަސްއކަަތކަްށ ފަިއާސ ޯހަދިއ ިދުނމަްށ ނަގާފައިވާ ފަިއާސެއްއަކމުން  ،އިްނެވްސްޓަމންަޓށް ޭބުނނެްވެގން 

ޯރލެއް ަކމަށް ެބލުުމގެ ފުުރަޞތު  Agentާލތްަތުކަގއި ައާދކޮްށފަިއަވނީ ެމުދެވރިެއްއގެ ިއްސތިުއނާފުުކރާ ަފރާތުން މި ުމއާމަ

ެއ ަފިއާސ ެނިގ ފަރާަތްށ އަނުބާރ ދައްަކްނެޖޭހ ަފިއާސ  ،ިމގޮތަްށ ުކރިައްށ ެގންދާނަމަ  ،އެބަޮއެތެވ. އެެހްނ ަނަމެވސް 

payable  ާާއއި ލޯނު ޯހަދިއދެުވނު ފަރާތުން ލިެބްނޖެހޭ ފައިސReceivable ިިހސާުބތުަކަގއި  ،ހިސާުބުކެރވcontra 

entry  .ެއއްގެ ޮގތުގަިއ ހިެމނިަފއި ޮއންަންނވާެނ ަކމަްށ ައހުރެްނ ެދެކމެެވ 

ގެ ރޯެލއް ަކމަށް ބަަލިއެގން މި ަމއްަސލަ ުކރިައށް  Agentިއްސތިުއނާފުުކރާ ފަާރުތން މި ުމާއމަާލތުގައި ައދާކޮްށފަިއަވނީ  .30

ސާ ެދއްކުމަށް ެއއްަބްސުވުމަގއި ހިަމނާަފއިވާ މުްއަދުތަގއި  ކަިނފުށި އިްނެވްސްޓަމންޓުގެ ަފރާުތްނ ެގްނދިޔަ ަނމެަވސް، ަފއި 

އެ ފަިއާސ ުނަދްއކައިިފަނަމ، ެއ ފަާރުތން ަދއްކަންެޖހޭ ފަިއާސއަްށ ިޒްނާމާވްނޖެޭހީނ ިއްސިތުއނާފުކުާރ ަފރާުތންަކަމްށ 

ްނަޓށް މުަޙްއަމދު ނަސީުރ (އިްސިތުއާނފުުކރާ ަފާރތުގެ ިޙްއާޞާދރު) އަުހރެން ެދކެެމެވ. އެެހީނ، ަކނިުފށި ިއްނެވސްްޓމަ

ލޯުނެގ ގޮުތަގއި ފަިއާސ ޫދކޮްށަފއިވާަނަމ އެ ޯލަނށް ެގރެްނީޓއެްއ  ނުަވަތ މޭޯގެޖްއެގ ގޮުތަގއި ިއސްތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތްނ 

ވާ ވާަހަކތުަކްނނާިއ ުހަށހަޅާަފިއާވ ހުށަަހޅާަފއިަވީނ އަެފާރތުްނ ހިްނަގމުްނދާ ަކނިުފށި ރިސޯްޓ ަކަމށް، ަދްއކާަފއި 

 ލިޔެކިުޔްނަތކުްނ ބެުލމުގެ ފުުރޞަުތ ޮއުތމުްނެނެވ.

ިއްސތިުއނާފު ުކާރ ފަާރުތްނ ަކނިފުިށ ިއްނެވްސްޓމަްނަޓްށ ޫދކޮްށފަިއާވަކަމްށ ބަާޔނުްކާރ ޯލަންށ ލިބެްނޖެޭހ ފައިސާެގ  .31

ވަަނ  26 ުހށަހަާޅފައި ުނުވުމެގ ސަބަބުްނ ިހސާބުަތްއ ެބލެހެްއޓިަފިއވަީނ ިމ ަރއުުޔެގ ތަްފީޞލެްއ ެއްއެވްސ ަފރާަތުކން 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ނަންަބރަުގިއ ުބނެަފއާިވ ަފަދިއްނ އޭެޖްނޓެްއެގ ޮގުތގަިއ މަސަްއަކްތުކާރ ފަާރތެއްެގ ިހސާުބތަްއ ަބލަަހއްޓަްނެޖޭހ 

  އުޞޫުލްނަކމަްށ ބެލުމުެގ ފުުރޞަތެްއ ނެެތެވ. 

ިއްސތިުއާނފުކުރާ ަފާރތާިއ އެަފާރުތގެ ޙިްއާޞދާރާިއ ދެެމުދ ވެފަިއާވ އެއްބަްސުވުމެގ ަދށުްނ  ،ހަަތރުވަނަ ަކަމކީ  .32

ިއްސތިުއނާފުުކާރ ފަާރތުްނ ެއ ފަރާުތެގ ޙިްއާޞާދުރގެ އަުތން ލޯެންއގެ ގޮތަުގއި ނަގާަފއިާވ ކަަމށް ބުާނ ަފިއާސއަްށ 

ލްގެ ޮގުތގައި ައނުބރާ ަދއްކަން ެއްއބަސްވެަފިއވާ އޫުޞލުްނ އިްނަޓރެސްްޓގެ ޮގތުަގއި ަދްއަކންޖެހޭ ފަިއސާ ާއއި ޕްިރްނިސޕަ

އެްއވެްސ ފަިއާސއެއް ަދއްކާަފިއ ުނވާކަްނ ުހށަހަާޅފަިއާވ ިލެޔިކުޔންަތާކިއ ައޑުއެުހްނތުަކަގިއ ަދއްކާފަިއާވ ވާަހަކތަުކްނ 

ލިބެްނޖެހޭ ފަިއާސ ިލބިފަިއ  އެނެގެއެވ. ިމޮގތަށް ފަިއާސ ަދއްކާފަިއ ުނަވީނ ަކނިފުިށ ިއްނެވްސްޓމަްނޓްގެ ފަރާުތން

 ،ަކަމށާއި އެހެން ަނަމެވސް އެ ދަަރންަޏށް ަދްއކަންެޖހޭ އިްނަޓރެސްްޓގެ ޮގތަުގއި ދަްއަކްނޖެހޭ ަފިއސާ އެްކރޫޮކށް ،ނުވާީތވެ 

 ޚަރަދެްއެގ ގޮުތަގއި ާމލީ ހިސާުބތުަކަގިއ ިހަމނާަފއިވާެނަކމަށް ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތުްނ ބުެނެއެވ. 

ޯލނު ނެގި ަފރާުތން ޯލަނށް ަފއިސާ ެދއްުކުމގެ އިލްތިާޒމް ަނފީވާ ޮގަތށް ޯލުނގެ ުމާއމަާލތް ުކރިެވގެްނ  ،ކީ ފަްސަވނަ ަކމަ  .33

 ިދުއަމކީ ލޯުނެގ ުމާއމަާލތްަތްއ ުކރިައްށ ގެްނިދުއުމެގ ާއއްމު ުއޫޞލުަތްއ ަކަމްށ ބަަލއިގަުތަމކީ ުމްސަތޙީްއލު ަކެމކެެވ. 

ޙުޞޫާމުތ އުެފިދަފިއާވ ިމ ުމާއމަާލތުގައި ިއްސތިުއނާުފކުރާ ަފރާާތިއ ެއފަާރުތެގ ޙިްއާޞާދެރްއަކމަށްާވ  ،ހަަވަނ ަކަމކީ  .34

މުަޙްއަމުދ ނަސީރަީކ ލޯުނ ޫދުކރުުމެގ ުމާޢމަލާުތަގިއ ަބއިވެިރނަްކަމްށ ބަަލްނެޖހެެއެވ. ޯލުނ ދޫކޮށްަފިއވާ ފަރާތާިއ ޯލުނ 

ިއްސތިުއނާފުކުާރ ފަރާތުްނ  ،ުމާއމަާލުތެގ ަބއިވެިރވުްނ އޮްނަނިއރު  ނަގާފަިއާވ ފަާރތުެގ ެދެމުދަގިއ ީސާދޮގުތން 

މި ޯލނުގެ ުމާޢމަާލތުަގއި ިއސްތިުއނާުފކުރާ ފަާރތުގެ ަބިއެވރިވުްނ  ،ައާދކޮްށފަިއަވނީ ެމުދެވރިެއއްގެ ޯރލުަކަމށް ބެިލަނމަެވސް 

ފަާރތުން ޭބނުްނވާ ަފިއސާ ިއްސިތުއނާުފުކާރ  ކަިނފުށި އިްނެވްސޓްމަްނޓް ޕވޓ ލޓޑގެ  ،އޮްތަކަމށް ބަލަްނޖެހެެއެވ. އެހެނީ 

 ،ަފާރތް ެމދެުވރިކޮށް ކަަމްށުވުމން ފަރާުތގެ ޙިްއާޞާދރެއް ަކމަްށވާ މުޙައްމަދު ނަީޞރު ޯފރުކޮްށީދފަިއަވނީ ިއްސތިުއާނފުުކރާ

ތުން މި ލޯުނ ިއްޞތިުއނާުފުކާރ ފަާރތާއި ެއަފރާތުގެ ިޙްއާޞާދރެްއަކަމށްވާ މުަޙއްަމުދ ަނީސރު ެވގެްނާދނީ ުނީސދާގޮ

 މުާޢަމލާުތެގ ބައިވެިރްނެގ ގޮތުަގެއެވ. 

ތިްނވަނަ ަފާރަތކުްނ ަފއިސާ ެދްއކުަމްށ ޝަުރތުކުާރގޮަތށް ިހަމަނއި ލޯުނ ެއއްަބްސުވންަތއް އެުކަލާވުލމަީކ  ،ހަތްވަނަ ކަމަކީ .35

 ިތްނވަނަ ފަރާުތން ޯލުނގެ ފަިއާސ ލޯނު ެނުގުމަގއި ޢާްއމު ުއޫޞުލން ކޮްށއުޭޅަކެމްއގެ ގޮުތަގއި ބެެލޭވނެ ަހމަެއަކނި ހާލަަތކީ 

ގެަފރާުތެގ ޭއެޖްންޓ  Beneficiaryނުަދްއަކއިިފަނަމ، ެއ އެއްަބްސުވުމަގިއ ިހމެޭނ ލޯުނ ަފިއސާގެ ަމންާފ ލިބޭ ަފރާްތ 

ނުވަަތ ެގރެްނޓަރ ެއ ޯލަންށ ަފއިސާ ަދްއކަންޖެޭހޮގަތްށ އެއްަބސްުވުމގަިއ ިހެމނުުމްނެނެވ. ެއހެްނަކމުން، ިމ 

ގުޅުން ެނތް ދެަފާރތެްއެގ ެދެމުދަގިއ ަތުކގަިއ ުކރެވިފަިއާވ އެއްަބްސުވްނ ެއކުަލާވލިެވފަިއަވީނ ލޯުނިދުނުމަގިއ މުާޢަމލާތް 



 ެޓްކސް ެއޕީލް ްޓަރިއބިުއަނލް، މާލެ، ިދވެހާިރްއޖTAT-CA-B/2020/023ެ                 މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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މިަފދަ ެއއްަބްސުވެމއް ހިނަްގާފނެ ގޮަތަކށް ަކަމށް ބެެލޭވނެަކަމަކށް ައހުެރން ުނެދެކެމެވ. ެއހެނީ އިސްިތުއނާފުކުރާ ަފާރތާިއ 

ފަިއާސ އަނުބާރ ެދއްުކުމގެ އިްލތިާޒްމތަްއ ނަީފާވ ގޮަތްށ   ،ެދމެުދ ވެވިަފއިވާ ެއްއބްަސުވމުގައި އެފަާރުތެގ ޙިްއާޞާދާރިއ 

އެެހްނ ަފރާަތާކެއުކ ވެަފއިާވ އެއްަބްސުވމެްއެގ ަދުށްނ ަފިއާސ ލިބުުމން ެމނުީވ  ަފިއާސ ުނަދްއާކ ގޮަތްށ ހިެމުނަމކީ 

 ްޓރެްކޓާ ބެހޭ އުޞޫުލން ުކރެިވާދނެ ކަމަަކށް ައުހރެން ުނެދެކެމެވ. ފަިއނޭްނަޝލް ެމޭނޖްމަްނޓް ެބްސޓް ޕްެރްކިޓސް ައދި ކޮން 

ިމާސލަަކށް ަކިނފުށި އިްނެވްސްޓަމންުޓގެ ފަާރުތން ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްސް ިއން ލޯނެއް ެނުގުމަގއި އެްޓޮމްސފިައރ ކަނިުފިށ  .36

ުވުމަގިއ ޮސިއކުެރޭވނީ ޭބންްކ ޮއފް ރިސޯްޓ ެމުދެވރޮިކށް ލޯެނއް ނެގުމަށް ިންނަމއިިފަނމަ، ޯލުނ ިދނުުމެގ ެއްއބަސް

މޯްލިޑްވސް އާއި ކަނިުފށި ިއްނެވްސްޓމަްނޓް ޕވޓ ލޓޑ އާއި ެދމެދުެއެވ. އަދި އެ ޯލނުގައި ެއްޓމޮސްފިޔަރ ަކނި ޕވޓ 

ލޓޑ އިްނ ޮސއިކުާރނީ އެ ޯލނަްށ ގެެރންީޓޭދ ފަާރތުގެ ޮގުތަގއެެވ. މިާހލަުތަގއި ަކނިުފށި ިއްނވެސްްޓމަްނޓެުގ ފަާރތުްނ 

ށް ަފިއސާ ނުދަްއަކއިިފަނަމ، އެ ލޯުނެގ ަފިއސާ ޭބްނކަްށ ެދްއކުުމގެ އިލްިތާޒެމއް އެްޓޮމްސިފޔަރ ޕވޓ ލޓޑ ައްށ ލޯނަ 

އަްނާނނެެއެވ. ިމ ދެަފާރތުްނުކެރ އެްއެވްސ ފަރާތަުކްނ ލޯުނެގ ފަިއާސ ަގާވިއުދން ުނަދްއަކިއ ޑިޕޯްލޓަަކްށ ގޮސްިފަނަމ، 

 ެގންދާީނ ޯމގޭޖް ުކރެވިަފިއާވ ެއެސްޓ ައނބުރާ ޯހުދެމެވ. ބޭންަކްށ ެއ ަފއިސާ ޯހޭދެނ ޮގތަކަްށ ވެ 

ެޓކްސް ެނުގުމަގއި އުިނުކރެިވާދނެ ަފިއާސައކީ ކޮބަިއކަން ަބާޔްނކޮްށފަިއވަނީ ވިަޔފާރި ަފިއާދިއން ޓްެކްސ ، އަްށަވނަ ަކަމކީ  .37

ވަަނ ާމްއާދަގެއެވ. ިމ ާމއާްދެގ (ހ) ަގިއ ބަޔާްނޮކށްަފިއވަނީ "ަހަމ ެއކަިނ ާއްމދަީނެއއް ޯހުދުމެގ 10ނެގުުމެގ ާޤޫނުނެގ 

 ިފޔަަވިއ ެއހެްނ ެއެވްސ ަޢަދެދްއ ހިސާުބުކުރމުްނ އުނިުކެރވެިގްނ ނުވާެނ" ަމްޤަޞުދަގިއ ެއހަަރުކ ިހނާގަފިއާވ ޚަަރެދއް 

  ަކަމށެެވ. 

ުތ ުއފެިދފައިާވ ިމ މުާޢަމލާްތ އުިނނުުކެރވޭެނަކަމްށ މީާރިއން ިންނމާފަިއވަީނ މިކަްނަކަމށް ރިއާޔަތުްކާރއިުރ، ުޚޫޞމާ .38

 .ރަނގަަޅްށަކމަްށ އަުހރެްނ ެދެކެމވެ 

 

 މެންބަރު ޚަދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

  ޓްަރއިބިުއނަލްެގ ެމންބަުރ ިއްސމާއީްލ ާސިޖުދެގ ރަުއުޔްށ ާތީއުދޮކށްީފެމެވ. .39

  

  

  

 




