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  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  

  މުނުގޮތްިނ މައްސަލަ
 

 TAT-CA-B/2020/024  މައްސަލަ ނަންބަރު:

  1019550BPT001ޓިްނ: |  ެއްޓޮމސްިފައރ ކޯރ ްޕަރިއެވޓް ިލިމެޓޑް   އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

  ޯމްލިޑްވްސ ިއންލަްންޑ ެރެވިނުއ ޮއޯތިރޓީ   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

  1444ުމަޙްއަރްމ  13ަރ   މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

  2022ޮއަގްސުޓ  11  
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    މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން

  އަްލާފޟިލް ުޙަސއިްނ ޒައިދާްނ ަޖލީލް (ިރާޔަސުތ) ،ނަިއބު ރަީއސް   މަްއސަަލ ބެލި ބެންޗް:

  މެްނަބުރ، އަްލާފިޟލް ިއސްާމޢީްލ ސާިޖދު   

  އަްލުއްސާތޛާ ަޚދީޖާ ނަޢީމް  ،މެްނަބރު   

    

    

-C(ަރިޖްސްޓޭރަޝްނ ަންނަބރު:  ްޕަރިއވެްޓ ލިމިޓެޑް ޯކރއެޓްޮމްސިފައރ   ިއްސިތއުާނުފުކިރ ފާަރްތ:

0137/2013(  

-P ެއފް.ޭޖ.ެއސް ެއސޯިސއޭްޓްސ ލލޕ (ރަިޖސްްޓޭރަޝްނ ަންނަބރު:  ަފާރތް:ަތްމސީުލުކިރ 

001/2010(  

    

  މޯލްޑިްވްސ ިއންލަންޑް ެރެވނިުއ އޮޯތިރޓީ   ިއްސިތއުާނުފ ަރްއދުވި ަފރާތް:

    

  1442 ުމަޙްއަރމް 12  ިއްސިތއުާނުފުކިރ ާތީރޚް:

  2020ޮއަގސްުޓ  31  

    

ުކރެވުނު ާތީރޚް ިއްސިތއުާނީފ ަމްއސަަލ ރަިޖްސްޓީރ 
1
  1442 ުމަޙްއަރމް 12  :

  2020ޮއަގސްުޓ  31  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

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

 AUDN-BPT/LBD/2019/02/1019550  އޮޑިޓް ނޯިޓސް ަންނބަރު:
1019550/AUDN-BPT/LBD/2017/06 

 2019ޫޖން  27  ޮފނުިވ ާތީރްޚ (ަމތީަގއިާވ ަތުރީތުބްނ):

  2017ޮއކްޫޓަބުރ  12

  ައށް  2017ޑިެސްނަބުރ  31ިއން  2016ަޖަނަވީރ  01  އޮޑިޓްުކެރުވނު ުމއަްދތު:

  ީބ.ީޕ.ޓީ   ޓެުކުހގެ ބާަވްތ:

ދަްއކަންެޖޭހ ެޓުކުހގެ ިމންަވރު ައންާގ އެންުގްނ 

  (ުހަށެހިޅަފިއވާަނމަ):

1019550/NOTA-BPT/LBD/2019/03 

  AR-LBD/BPT/2019/108  ީމރާެގ އޮޑިްޓ ިރޯޕޓު ަނންބުަރ:

(ަފްނާސސް ާހްސ ެއްއސަޭތކަ ައށްިޑަހ ަހތް ުޔނަިއޓެްޑ ސްޓޭޓް  50,187.00  އިުތަރްށ ދަްއަކްނެޖޭހކަަމްށ މީރާިއން ކަނަޑެއިޅ ައދަދު:

  ޑޮލުަރ)

  2019ިޑސެްނަބުރ  22  އޮޑިޓް ނިންމި ާތީރޚް:

  -  ޓެްކްސ ަދްއކާ ަފާރަތްށ ެއންިގ ާތީރްޚ (މަީތަގިއވާ ާތީރާޚ ަތާފުތާވަނަމ):

  

   2020ެފްބރުައރީ  16  އިުއިތރާުޒުކިރ ާތީރޚް:

    

ަފްނާސސް އެްއ ާހްސ ިތން ަސޭތަކ ަނވީާވްސ ( 51,329.00  އިުއިތރާުޒުކިރ އަަދދު:

 ޔުަނއިޓެޑް ސްޭޓްޓްސ ޮޑލަރު 

  2020ޭމ  30  އިުއިތރާޒާެމދު ޮގެތއް ިނންިމ ާތީރޚް:

  -  ަތާފުތާވަނމަ):(ަމީތގަިއވާ ާތީރާޚ  ޓެްކްސ ަދްއކާ ަފާރަތްށ ެއންިގ ާތީރޚް 

އިުއިތރާުޒުކިރ ަމްއަސލައާމެުދ ިންނމި ޮގުތގެ ިރޯޕޓު ނުަވަތ ީމާރގެ 

 OA/2020/21-220  ނިންުމން ަންނަބުރ (ުހަށެހިޅަފިއާވަނަމ):
    

  2020ޮއަގސްުޓ  31  ިއްސިތއުާނުފުކިރ ާތީރޚް:

ައށްިޑަހ ދެ ާހްސ ައށް ަސޭތަކ ުނަވިދަހ ުނވަ ޔުަނިއޓެޑް ( 82,899.00  :ިއްސިތއުާނީފ ަމްއސަަލއިގަިއ ުޚޫޞމާތު ުއެފިދފަިއވާ ައަދދު

  ސްޓޭްޓްސ ޑޮލަުރ)

ަވނަ މާއްާދގެ ަދުށން  44ޓެްކްސ ެނގުާމެބޭހ ިއާދރީ ާޤނޫުނެގ 

ދަްއކަިއަފިއވާ ަފިއާސގެ އަަދުދ (ޫޖިރމަާނ އާއި އިްނޓެްރްސޓް ުނިހެމނޭ 

  ޮގަތްށ):

  

ުޔނައިެޓޑް ސްޓޭްޓސް ަސއުީވްސ ާހްސ އަށް ަސޭތކަ ިދަހއެްއ ( 24،810.00

  )ޑޮަލރު  

މީރާެގ ނިްނމުމާެމދު ިހްތަހަމުނެޖިހގެްނ ޓެްކސް ެނުގމާެބޭހ އިދާރީ ާޤނޫުނގެ   ިއްސިތއުާނީފ ަމްއސަަލއިގެ ާބާވްތ:

  ވަަނ ާމއްާދެގ ަދށުްނ ިއްސިތުއާނފުޮކްށަފިއާވ ަމްއސަލަެއއް  44

 OA/2020/21-220  ިއްސިތއުާނުފޮކްށަފއިވާ ީމާރެގ ިންނުމން: 
  2020ޭމ  30  މީރާެގ ނިްނމުްނ ނިްނމި ާތީރްޚ:
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  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ޖަނަަވީރ  01(ިއްސިތއުާނުފކުރާ ަފާރްތ)  ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ޯކރއެްޓމޮްސިފައރ މޯލްޑިްވސް އިންަލންޑް ެރެވނިއު އޮޯތިރޓީ (ީމާރ) ިއން 

-NOTA/1019550ަގިއ ީމާރެގ ނަްނަބުރ  2019ޑިެސްނަބުރ  22ނިޔަަލްށ އޮޑިޓްޮކްށ، ގެ  2017ިޑެސްނަބުރ  31ިއްނ  2016

BPT/LBD/2019/03 "ައދި ީމާރގެ ނަްނަބރު  "ޯނިޓްސ ޮއްފ ޓެކްްސ ެއެސްސމަންްޓAR-LBD/BPT/2019/108  ބިްޒަންސ"

  .ކުރާ ަފރާތަްށ ޮފުނާވަފިއވެެއވެ ިއްސިތުއާނފު  ޕްޮރފިްޓ ެޓްކސް އޮޑިޓް ރިޯޕޓު"

ިވަޔާފީރެގ ފަިއދާިއން ޓެްކްސ ެނުގމުެގ ްޕަރިއވެޓް ލިިމެޓޑް އިްނ  ޯކރެއޓްޮމްސފިައރ ްސމަންްޓގަިއ، މީރާެގ ނޯިޓސް ޮއފް ެޓކްްސ ެއސެ 

ޤާނޫނު 
2

ެއއްޮގްތާވ ޮގުތގެ ަމތިްނ ނޫްނކަަމާށއި، ެއޮގުތްނ ޤާނޫާނ ، (ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނުނ) ގެ ަދުށްނ ަދްއކަްނެޖޭހ ެޓްކސް ދަްއާކަފއިަވނީ 

ަތކުެގ ެތެރިއްނ، ަހަރދު ިއްސިތއުާނުފުކރާ ަފާރުތްނ ޮކްށަފިއވާ ޓެްކްސ ިބނާުކެރޭވ ަފިއދާ ިހާސބުުކުރމުަގއި،  ފާަރުތން  ިއްސިތއުާނުފުކރާ 

ަހަރދަީކ ެޓްކސް ިބނާުކެރޭވ ފަިއދާ ިހާސުބުކުރުމގަިއ އުިނުނުކެރޭވެނ ަފއިާވ ލޯުނގެ ިއންަޓެރސްްޓ ނަގާ  ިއްސިތއުާނުފުކާރ ަފާރުތން

 ިއްސިތުއާނުފުކާރ ަފާރުތްނ އިުއިތާރުޒކޮްށަފިއެވެއެވ.ަގިއ  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 ތުގެ ަމިތްނަކަމށާިއ، (ކ) އާއި އެްއގޮްތވާގޮ 

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

ގަިއ  2020އޮަގްސޓު  31 ިއްސިތުއާނުފކުރާ ަފާރތް ިންނމުން ިއްސިތުއާނުފުކުރމަށް ެއދި  OA/2020/21-220މިީއ، ީމާރގެ ނަްނަބުރ 

 މަްއަސލަެއެވ. TAT-CA-B/2020/024މީރާައްށ ަރްއދުާވޮގަތްށ ުހަށެހިޅ ަންނަބރު 

ވަަނ ައަހުރގެ ޮއޑިޓް ނިންަމިއ  2018 ިއްސިތއުާނުފުކާރ ަފާރުތގެ  ެދންމީެގިއުތުރްނ، ިމ މައްސަަލއާ ުގިޅެގން ަވކި ޮގެތއް ަކނޑަެއެޅން

މަްއަޗްށ ނޭުޅަމށް ައދި /ނުަވަތ ޭނންުގމަްށ ނުަވަތ ެއ އޮޑިްޓ  ިއްސިތއުާނުފުކާރ ާފާރުތގެއެްއެވސް ިފަޔަވެޅއް އަދި/ ުނަވަތ އެންގުެމއް 

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

ިއސްތިުއާނުފުކާރ  އިން  TAT-VA/2022/002އަުމަރަކށް އެދި ުހަށަހާޅަފިއވެެއވެ. މި ުހަށެހުޅމާ ުގިޅގެން މި ްޓަރިއިބުއނަލްގެ ނަްނބަރު 

  ެވ.ަފާރތުްނ ެއިދަފިއވާ ޮގަތްށ ަވުގީތ އަުމެރއް ިމިހނުދގަިއ ެނެރެދވެްނ ެންތކަަމްށ ަކނަޑައާޅފަިއެވއެ

 

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

2  



   ޓެްކްސ އެީޕލް ޓްރަިއިބުއނަލް، މާެލ، ިދވެިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަަލ ަންނަބުރ: 
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  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް

"ނޯޓިްސ ޮއްފ  NOTA-BPT/LBD/2019/02/1019549ގަިއ ީމާރެގ ަނންބުަރ  2019ިޑސެްނަބުރ  22ފުރަތަމަކަމަކީ:  . 1

އޮޑިޓް ިރޕޯުޓ" "ިބޒްަނސް ްޕރޮފިްޓ ޓެްކްސ  AR-LBD/BPT/2019/107ައދި ީމާރގެ ަންނބަރު  ޓެްކސް ެއެސްސަމންްޓ"

 ިއްސިތއުާނުފކުާރ ފަާރަތްށ ޮފުނާވަފއިެވއެެވ.

ަނާގފަިއާވ ޯލނުެގ ިއްސިތއުާނުފުކާރ ަފާރުތން ީމާރެގ އޮޑިްޓ ިރޕޯްޓ އިަދ ޯނޓިްސ އޮްފ ެޓްކްސ ެއެސްސމަންްޓގަިއ  ދެވަނަކަމަކީ: . 2

ީމާރގެ ޮއޑިުޓްނ ، ަބާޔންޮކށް  ަކަމށް ަހަރދެއް ެޓްކސް ިބނާުކެރޭވ ފައިދާ ިހާސުބުކރުުމގައި އުިނނުުކރެޭވނެއިންަޓެރސްޓް ަޚަރަދކީ 

"ނޯިޓސް ޮއފް ޮއބްެޖކަްޝްނ"  MIRA 903ީމާރގެ ނަްނަބރު ިއުއތިރާޒުޮކްށ، ިއްސިތއުާނުފުކރާ ަފާރތުން ނިންާމަފިއވާ ނިްނމުަމށް 

ިއުއިތރާާޒ ުގިޅގެްނ ީމާރެގ  ަގއި ީމާރައްށ ުހަށަހާޅަފިއެވެއެވ. އިްސިތުއާނުފކާުރ ަފާރުތްނ ުހަށަހާޅަފިއވާ  2020ެފްބުރއަރީ  17

 ގައި  2020ޭމ  30 މެދުެވިރޮކށް  OA/2020/23-220ީމާރގެ ނަްނަބުރ އޮޑިޓުގެ ިނންުމްނ ރަނަގުޅކަަމްށ ކަނޑަައަޅއި، 

 ިއްސިތއުާނުފކުާރ ފަާރަތްށ ައްނާގަފއިެވއެެވ.

) "ޮއބްޖެކްަޝްނ 2020މޭ  OA/2020/21 )30-220ަފާރުތން ީމާރގެ ނަްނބަރު ލިމިޓެޑްގެ  ެއޓްޮމްސފިައރ ޯކރ ތިންވަނަކަމަކީ: . 3

ިރވިުއ ިރޕޯުޓ" ިއން ނިްނާމފަިއާވ ނިންމުްނ ިއްސިތއުާނުފކުރުަމްށަޓަކއި، ެޓކްސް ެނުގމާެބޭހ ިއާދީރ ާޤނޫނު 
3

ަވނަ މާްއދާެގ  44ގެ 

ްލ ޓްރަިއިބުއނަަލްށ ަގއި ެޓްކްސ އެޕީ 2020 ޮއަގސްޓު  31ަދުށން ުފިރަހަމުކަރންޖެހޭ އިުޖާރައުތ ުފިރަހަމުކުރަމްށަފުހ، 

 ުހަށަހާޅަފިއވެެއެވ.

ގެ ޮގުތަގއި ިއްސިތުއނާުފުކރާ ަފާރުތން ރެޯކްޑޮކްށަފއިާވ ަހަރދު ިއްސިތއުނާފުކުރާ ަފާރުތން އެެދީނ، އިންަޓެރްސޓްގެ  ހަތަރުވަނަކަމަކީ: . 4

ައީކ،  )ޔުަނއިޓެްޑ ްސޓޭޓްްސ ޑޮަލރު  (ިތްނ ލަްއަކ ާސީޅްސ ެދ ާހްސ އެްއ ަސޭތަކ ުނަވިދަހ ިތެނއް   342,193.00

ަވނަ ައަހުރގެ ޓެްކސް ިބާނުކެރވޭ ފައިާދއިން އުިނުކެރޭވނެ ަހަރދެްއގެ ޮގުތަގިއ  2017ައދި  2016ގެ  ިއްސިތއުާނުފކުރާ ފާަރުތގެ 

 ން ަސޭތކަ ަނވީާވސް (ަފްނާސސް ެއްއާހސް ތި  51,329.00ެޓުކުހގެ ޮގުތގައި ިއުތަރށް ަދއްާކފަިއވާ ، ީމރާިއން ކަނަޑައަޅއިެދއްވައި 

ަވނަ މާްއދާގެ (ށ) ގެ ަދުށން ީރަފންޑް ުނަވތަ ސެްޓޮއްފ  74ެޓްކސް ެނުގާމެބހޭ ިއާދރީ ާޤޫނނުގެ  )ރު ޔުަނއިޓެޑް ްސޓޭްޓސް ޮޑލަ

ުޔނައިޓެްޑ ސްޭޓްޓ  (ިތީރްސ ަހ ާހްސ ަފްއަސޭތަކ ަހްތ ިދހަ  6,570.003ޖޫރިަމނާެގ ޮގުތަގއި ދަްއަކންެޖޭހ ޮކށްދެްއުވަމށާިއ، 

 ވަަނ މާްއދާެގ (ހ) ެގ ަދުށން މާީރެގ ަފާރުތްނ ަމާޢުފޮކްށދިުނަމެށެވ.  75ެޓްކސްނެގުާމބެޭހ އިާދީރ ާޤނޫނުގެ  )ޑޮލަރު 

 

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



   ޓެްކްސ އެީޕލް ޓްރަިއިބުއނަލް، މާެލ، ިދވެިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަަލ ަންނަބުރ: 
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 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ

ަވނަ ާމްއާދެގ  44ޓްެކސް ެނުގމާެބހޭ ިއާދރީ ޤާޫނުނގެ  ؛ުނުކާތައކީ ިއޖުާރއީ  ުހަށހަޅާަފިއވާ  މީާރިއން މައްސަަލިއަގއި  މި  . 5

ުދަވުހެގ ެތޭރަގިއ  (ިތރީސް) 30ަދށުްނ ީމރާިއްނ ިއުއތިާރުޒ ަމރުހަލަާގިއ ިންނމާ ިންނުމމެްއ އެ ިންނުމްނ ިންނމާާތ 

ާޤޫނުނެގ ަދށުްނ ިއްސިތއުނާުފުކުރމުެގ ަޙްއުޤ ިއއުތިާރޒުުކރި ަފރާަތްށ ލިިބދީަފިއާވއިުރ، ޓެކްްސ ެނގުމާބެޭހ ިއާދރީ 

 1ކޯުޓތަކާިއ ޓްަރިއބިއުނަލްަތކަްށ ުހަށހަޅާ އިސްިތުއނާފީ މަްއަސލަަތުކަގއި ުމްއދަތު ުގާނެނ ުއޫސލު ބާަޔްނކޮްށފަިއވަނީ 

ަގއި ހަިއކޯުޓން ނިްނމި ީމރާ ވ. މޫސާ ަނީސމް  2021ޖުަލއި 
4
ަޤިޟްއާޔަގއި ަކމާިއ، ެއއީ ޓެްކސް ނުެގމާބެހޭ ިއާދީރ  

ާމްއާދެގ (ށ) ަގިއާވ ފަދަިއން ަރްސީމ ބަްނުދ ުދަވްސަތާކިއ ސަުރކާުރ ަބްނުދ ުދަވްސަތްއ  ަވނަ  77ަގާވިއުދެގ 

 ،ހިަމނައިގެްނ ިއްސިތއުާނފީ ުމްއަދތު ގުުންނ ަކމާިއ، އެެހްނަކުމން ުޚޫޞާމުތ ުއފެދިަފިއވާ ިމ ަމއްސަލަައްށ ބަާލއިރު 

 OA/2020/21-220ެހުޅމުްނ ީމާރގެ ަނންބަރު ިއްސިތއުނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ިއއުިތުއރާުޒުކާރަކުމެގ ެއްނުގްނ ުހށަ

ަގއި ިއްސިތއުނާުފުކރާ ފަާރތުން ުހށަަހޅާަފިއާވ  2020މޭ  30ިއއުިތރާުޒުކރި ަމއްސަލަ ިނމުނު ޮގުތގެ ރިޯޕޓު ެމުދެވިރކޮށް 

ްލ ިއްސތިއުާނފުކުާރ ފަާރުތްނ ެޓްކްސ އެޕީ ،ިއއުިތރާުޒުކާރަކުމެގ އެންުގާމ ުގޅިެގްނ ޮގތެްއ ިންނމާަފިއާވއިރު 

ޓްަރއިބިުއަނލްަގިއ ީމާރެގ ެއ ނިްނމުން 
5

ަގިއ ކަން ެޓްކްސ އެޕީްލ  2020ޮއަގްސޓު  31ިއްސތިުއނާުފޮކށްަފިއަވނީ  

ޓްަރއިބިުއަނލުން ީމރާައްށ ފޮުނާވފަިއވާ "ިއްސިތއުާނފުކުުރަމށް ުހށަހަާޅަފއިވާަކްނ އަްނގާ ިލުޔން"
6
 ،އިން ެއނޭގަކަމށާއި  

ޫމާސ ަނސީްމ ަޤިޟްއާޔަގިއ ކަނަޑއެިޅ ބަޔާނެްވިދަޔ ުއޞޫާލ ޚިލާަފށް ުޚޫޞާމުތ  އެެހްނަކމުްނ ަހއިކޯޓުެގ ީމާރ ވ.

ަވނަ ާމްއާދަގިއ  44އުެފިދފަިއާވ މި ަމއްަސަލިއަގއި ިއްސިތއުނާފުުކާރ ފަާރތުްނ ެޓކްސް ެނގުމާބެޭހ އިާދރީ ާޤނޫނުެގ 

 ޓްަރއިިބއުނަަލްށ ުހށަަހޅާަފިއާވތީ، ެއ ބާަޔްނކުާރ ިއްސިތއުނާީފ ުމްއަދތުން ޭބުރން ިއްސިތއުާނުފ ޯފުމ ެޓކްސް ެއޕީލް 

 .ިދ ުހށަަހޅާަފިއވާ ުނކުާތެއވެ ިއްސިތއުނާުފ ޯފުމ ބާިޠލްަކަމށް ކަނޑައަަޅއި ިދުނމަްށއެ 

 

 

  

                                                            
4

  ަޤިޟއްޔާ  A/29-2021/HC ިންނާމަފިއާވ ަންނަބރު  ަގއި 2021ުޖަލއި  01ިދެވިހރާްއޭޖގެ ަހިއކޯުޓްނ 
 ުގިޅެގން ިންނާމަފިއވާ ިންނުމން މީާރިއްނ އިްސތިުއާނުފކުރާ ަފާރުތްނ ޮކށްަފިއވާ ިއުއިތރާޒާ  5

       )2020ެސޕްޓެންަބުރ  21ސިޓީ ( 70223/220/2020/0ޓެކްސް އެީޕްލ ްޓރައިިބުއަންލެގ ަންނަބުރ  6



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަ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

 ތުންާފަރ ގެ) ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ(ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ރ ކޯރއެޓްމޯސްފިއަ ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ ގުޅިގެން ނުކުތާއާ

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

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ،ބަލާއިރު

ެއްޓމޯސްިފައރ ޯކރ ޕްަރިއވެްޓ ިލމިެޓްޑެގ ަފރާުތްނ ޓެްކްސ އެީޕްލ ްޓަރއިިބުއނަުލަގއި  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: . 6

މައްސަަލ ުކިރއަްށ ުނެގްނދެޭވނެަކަމްށ ބުެނ ީމރާއިްނ  TAT-CA-B/2020/024ިއްސިތއުނާުފޮކްށަފއިާވ ނަންަބުރ 

 ިއޖުާރއީ ނުކުާތެއއް ަނގަިއފަިއެވެއވެ. ީމރާިއން ަނަގއިފަިއވާ ިއޖުާރއީ ުނުކާތަގއި ަމއިގަނޑު ދެ ަކެމއް ާފަހގޮަކށްަފިއޭވ؛

ެނުގމާބެޭހ ިއދާރީ ޤާޫނުނގެ  ގެްނަދނީ ެޓްކސް(ހ) ިމ ަމްއަސލަ ޓެްކްސ އެޕީލް ޓްަރއިިބއުނަލުްނ ބަަލއިގަނެ ކުރިައްށ 
7
 

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

(ށ) ިދެވހިާރްއޖޭގެ ހައޯިކުޓގެ މީރާ ވ. މޫސާ ަނީސމް ަޤިޟްއާޔގެ 
8
ަވނަ ނުުކާތަގިއެވްސ،  8ފާަހަގުކރެވުނު ުނުކތާތަުކގެ  

ވަނަ ާމްއދާގެ (ށ) ަގއިވާ ިއްސިތއުާނފީ ުމްއަދތު ުގުނުމަގއި ެޓްކސް ެނުގމާބެޭހ  55 ޓްެކސް ެނުގމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާޫނނުގެ

ާވިއުދގެ ިއާދރީ ގަ 
9

ަވނަ ާމއްާދެގ (ށ) ަގިއާވ ގޮަތށް ަބންދު ުދަވްސަތްއ ިހަމނަިއެގްނ މުްއަދތު ގުނަްނާވެނަކަމްށ  77 

ނޫނީ ހުްއަޖަތކީ ޓެކްސް ެނުގާމބެހޭ ިއާދރީ ަގާވިއުދެގ ކަނަޑއަޅުްއަވއިަފިއެވެއެވ. ީމރާިއން ަނގައިަފިއވާ މި ދެ ުނުކތާގެ ޤާ 

 ވަަނ ާމްއދާެގ (ށ) ެއެވ. 77

ީމރާއިްނ ަނަގއިަފއިވާ ިއުޖރާީއ ުނުކާތއާ ގުޅެިގން ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތން ަރްއދުީދ ބަާޔްނ  :ކަމަކީ ދެވަނަ . 7

ާޔްނަތުކގައި ފާަހަގޮކށްފަިއވާ ުނކުާތަތުކގެ އިތުުރ ހުށަަހަޅއިފަިއެވެއވެ. ައދި ިމަކމާ ގުޅިެގން ައޑުއެުހުމަގއި ަހްސމުްނގެ ބަ 

 ތަުފީސލުތަްއ ހަުށހަަޅިއ ވާަހކަ ަދްއަކއިަފިއވެެއެވ.

                                                            
  (ެޓކްސް ެނުގާމބެހޭ ިއދާީރ ާޤޫނުނ) 3/2010ޤާނޫނު ނަްނަބުރ  7
8

  ޤަިޟްއޔާ A/29-2021/HCިދެވިހރާްއޭޖގެ ަހިއކޯުޓގެ ަންނަބުރ 
9

  (ެޓްކސް ެނގުާމެބޭހ އިާދީރ ަގާވިއުދ) R/2013- 45ަންނަބރު ަގާވއިދު  



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އޮޑިްޓޮކްށ ެއ އޮޑިާޓ ުގިޅެގްނ ީމާރއިްނ ނިްނިމ  ީބ.ޕީ.ޓީ ެގ އެްޓމޯްސފިައރ ކޯރ ޕްަރއިވެްޓ ިލިމޓެޑް  ވަނަ ކަމަކީ:ތިން . 8

"އޮބްެޖަޝްނ ރިިވުއ  OA/2020/021-220ނިްނުމމަްށ އިއުތިާރޒުުކުރމުން، އެ ިއއުިތރާާޒމެދު ީމރާގެ ަނންބަރު 

 ގަެއެވ. 2020ޭމ  30ރިޕޯްޓ" ިއްނ ޮގތެްއ ނިްނަމއި ިއސްިތުއނާުފުކރާ ަފރާަތށް އަންގާފައިވަީނ 

ަފރާުތން ެޓްކސް އެީޕލް ޓްަރިއބިއުަނލަށް ިމ ަމއްސަަލ ިއްސތިުއނާަފްށ ަރިއެވްޓ ިލމިޓެްޑެގ އެްޓޯމްސފިއަރ ކޯރ ޕް . 9

ަގެއެވ. މީާރގެ ނިްނމުން ނިްނމި ާތރީުޚން ެފށިެގން ްޓަރއިބިުއނަލަށް މަްއަސަލ  2020އޮގްަސޓު  31ހުށަަހޅަިއފަިއަވނީ 

(ނުަވިދހަ ހަތަރެއް) ދުވްަސ ހިނގާަފއިވެެއެވ. ެއއީ ަރްސމީ ބަްނުދ  94ހުށަެހޅި ތާރީޚާ ހަަމއަްށ މީާލީދ ކަަލންަޑުރގެ 

(ިތރީސް) ުދަވްސ  30(ަފސްޮދަޅްސ ހަަތެރއް) ުދވަހާިއ ަރްސީމ ުދަވސްަތކުެގ  64ުދަވްސތަކާިއ ަސރާުކުރެގ ބަްނުދ 

ހިަމަނއެިގްނނެެވ.
10 

 

ންޑް ްލަމޯލްޑިވްސް އިނ -ވ ލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބް

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން ތަޠްބީޤުކުރުން

 .ުއރީދޫ ޯމލްިޑްވްސ ޕަބްލްިކ ލިމިޓެްޑ ޮކމްެޕީނ ވން ިންނމަިއފަިއާވ އެޕީްލ ްޓަރއިބިުއނަލު  ެޓކްސް  :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ .10

މީރާ 
11

ެޓްކްސ  އިއި ކަނޑައެުޅއްވި ަކނޑައެޅުއްުވމާ ގަ ޔާ ޫމސާ ަނީސމް ަޤިޟއް . ވ ަހއިކޯުޓެގ ީމރާ ،މަްއސަަލިއަގއި 

ވަަނ ާމްއާދެގ (ށ) ަގއިވާ ުމްއަދތު ުގުނުމެގ ުއޫޞާލ ގުިޅެގން މި ޓްރަިބުއނަލުްނ  77ނެގުމާެބހޭ އިާދރީ ަގވާއުިދގެ 

 ަފއިވެެއެވ. އިވަކި ޮގެތއް ިންނމަ 

ަފިއާވ އިަރއިބިުއނަްލގެ ަމްއސަލަިއގެ އިުޖާރއީ ނިްނުމމުަގއި ދިވެިހާރްއޖޭގެ ަހިއކޯުޓން ިންނމަ ަޙވާލާދީަފިއވާ މި ޓް  ،އެގޮުތން  .11

ެގ ކުިރްނ ެޓްކްސ  2021ޖުަލިއ  1ެއހެންަނަމެވްސ  ،ނިްނުމމަްށ ްޓަރއިބިުއނަުލްނ ތަބާވާްނެޖހޭެނ ކަަމށް ަކނަޑއަަޅއި 

ޮކށްަފިއވާ ަމއްސަަލަތަކށް ހައިކޯުޓެގ ނިްނމުްނ އެޕީްލ ްޓަރިއބިއުނަލަްގއި ިއްސތިުއނާފުޮކށް ަރިޖްސޓްީރ 

 Retrospective application of)ުކާރަކަމްށާވނަމަ އެއީ ާޤޫނނު ާމީޟގެ މަްއޗަށް ނުިހންުގުމގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤް

law)  ަފިއާވ ނިްނުމަމީކ ަރނގަޅު ިނންމުެމްއަކަމްށ އަުހެރންަނށް އިިޚލާފަށް ކުެރޭވެނ ކަމެއްަކަމްށ ނިްނމަ ާއ

ާޤޫނނީ ުޙްއަޖތުަތަކީކެވސް މި ަމްއަސލަައްށ  ައދި އެ ނިްނުމަމށް ާވިސުލވުަމށް ިރއާަޔްތުކރި ކަންކަާމއި  ޫބލުުކެރެވއެެވ.ޤަ

                                                            
10

) ޫނސްބަާޔުނަގިއވާ ޮގުތެގަމިތްނ، ިޞްއޙީ ުކއްލި ުނަރްއކަލުެގ 2020ުޖަލއި  4" (3 –ިބުއަންލެގ "އިްސިތުއާނުފކުރުުމެގ ުމއްަދތު ގުުނމާެބޭހ މި ޓްަރއި  

ވަނަ ދުަވުހެގ ނަިޔލަްށ މާލެ ސިޓީ ޮލކްަޑުއްނ ކުެރިވފަިއާވ ުދވަްސަތްއ، އިްސިތއުާނީފ  2020އި ުޖލަ  4ވަނަ ުދަވުހްނ ެފިށގެން  2020ާމރިުޗ  19ާޙަލާތގުިޅެގްނ 

 މުްއަދތު ުގުނުމަގއި ިހެމިނަފިއުނާވެނެއެވ. 

11
 ަމއްސަަލއިގެ ިއޖުާރއީ ިންނުމްނ  19/0080B/2-CA-TATޓަްރިއިބުއަންލެގ ަންނަބރު  



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ެއކަްނަކަމށް ިރއާޔަްތޮކްށ ިމ ަމއްސަަލ ޓްަރއިބިއުަނލްގަިއ ުކިރައްށ ، 12ަކުމަގިއާވތީ  ތަޠްބީޤުުކެރޭވެނ ކަްނަތއްތަކެއް 

 ެކމެެވ.ެގްނެދވޭެނަކަމްށ ައހުެރން ދެ 

 

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔުޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްަރއިބިއުނަލްެގ ނައިުބ ަރއީްސ ޙަުސއިން ޒަިއާދން ަޖލީުލެގ ަރުއަޔށް އަހުެރން ާތީއދުކޮށްީފެމެވ. .12

 ގެ ރައުޔުީމްޢޚަދީޖާ ނަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 ަޖލީުލެގ ަރުއަޔށް އަހުެރން ާތީއދުކޮށްީފެމެވ.ނައިުބ ަރީއްސ ޙަުސއިން ޒަިއާދން  ޓްަރއިބިއުނަލްގެ  .13

 

  ނިންމުންއިއްތިފާޤްވި 

 ންިލިމެޓޑުެއްޓޯމސްފިއަރ ޯކރ ްޕރަިއެވްޓ ، ިއްސވެބަޔާްނެވިދަޔ ކަންަކްނ ެއޮގުތެގަމތިްނ ުހުރމާެއކު ދެންފަެހ،

ބަަލމުްނާދ  ިންނުމން  OA/2020/021-220 ނަންބަރު ެގ އޮޯތިރޓީ  ރެެވިނއު  ިއންަލންޑް  މޯްލޑިިވސް އިްސތިުއނާުފޮކްށފައިާވ 

ަގިއ  2021ުޖަލިއ  15އިްނ ްއސަަލިއަގއި ޯމލްިޑްވްސ އިންަލންްޑ ރެެވނިުއ އޮތޯިރޓީ މަ  TAT-CA-B/2020/024  ަބރުނަން

 ަމްއސަލަ ަމއުޟޫީޢޮގތުްނ ކުިރައށް ެގންދިުއަމްށ ިނންމަިއފީެމެވ. ،ީއ ނުުކާތ ަބަލއިނުަގނެ ަނގައިފަިއާވ ިއުޖރާ

 

 

  

 

 

  

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



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އަޑުއެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

  ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

ުނުކތާެއްއ ހުށަހަަޅއި އެ ނުުކާތަތާކއި ެބހޮޭގތުން ޓްެކްސ ެއީޕްލ  02ިމ މަްއަސަލ ިއްސތިުއނާުފުކރި ފަރާުތން ަމިއަގނުޑ 

   -:ޓްަރއިބިުއނަލްެގ އަުޑއެުހންަތކުަގިއ ވާަހކަ ަދްއކާަފިއވެެއެވ. ިމ ޮގތްުނ ުހށަެހޅި

ްނ ެޓްކްސ ބިނާުކެރޭވ ފަިއާދއިްނ (ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް) އި ްޕރަިއެވްޓ ިލިމެޓޑުކޯރ އެްޓޮމްސފިއަރ  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .14

ާވ އިްނޓަެރްސްޓ ެއކްސްޕްެންސ އީަކ ެޓްކްސ ބިާނުކެރޭވ ަފިއާދއިްނ އުިނޮކށްަފިއާވ ހިްއާސދާރުްނނަްނ ދަްއކާަފއި 

ވަަނ ާމްއާދެގ (ހ)، (ނ)  10ާޤޫނުނެގ  ީބ.ީޕ.ޓީ ްށ ީމރާިއްނ ނިންމާަފިއާވ ިންނުމމަކީ، ޚަރަދެްއަކމަ  އުިނނުކުރެޭވނެ

ިމ ުނުކތާާއ ގުިޅެގްނ  ތާެއެވ. ަކަމށް ބުެނ ުހަށހެިޅ ުނކު  ނިްނުމެމއް ިނންމާަފިއާވ ައިދ (ރ) އާ ޚިލާފަްށ ީމރާިއްނ 

ުރ ާފހަަގުކރެޭވ ހުށަަހޅާަފއާިވ ލެޔިކުޔްނތަކާިއ ޓްަރއިިބއުަނަލެގ އަުޑއެުހންަތކުގަިއ ަދްއކާފަިއާވ ވާަހކަަތަކްށ ބަާލއި

 ކަްނަތއްަތަކީކ؛

 އިްނެވްސްޓަމްންޓ ޕްަރިއެވްޓ ލިމިޓެްޑ ައީކ ަކނިުފށި ) ެއްޓމޯސްެފއަރ ޯކރ ޕްަރިއވްްޓ ިލމިެޓްޑ (ޭއ.ސީ.ޕީ.ެއލް (ހ)  .15

ްސ ޕަްރިއެވޓް ލިިމޓެްޑ ރިޯޒޓް ޓް ިހްނަގުމްނާދ ެއްޓޯމސްފެއަރ ަކނި ޒޯ ެގ ކަިނފުިށ އަިއލެްނޑް ރި ) (ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް 

ްމަދީނ ެތއްަގިއ އާ އަްށ މައަިގނޑު ގޮ  ޭއ.ޭކ.ާއރު.ޕީ.ެއލް ެއގޮުތްނ  ިނަކަމށާިއ،ގެ ހޯލްޑިްނގ ުކންފު) .ީޕ.ެއލް(ޭއ.ޭކ.އާރު 

ގެ ކޮްންސްޓރްަކަޝން ަމަސއްކަްތ ިރޯޒޓް ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް ިއން  ަކަމށާއި،ހިްނަގއެިގން ިލބޭ ފީަތކުން  ރިޯޒޓްލިބެީނ 

ނިްނުމމަާށއި ޮއޕްޭރަޝންސްަތއް ެފށުަމށް ކުަރްނޖެހޭ ހަރުަދތައް ކުުރަމށް ިދާމވެަފއިވާ ާމލީ ަދިތަކަމށް ހަްއލެއް ޯހުދުމެގ 

އަިދ  ަކަމާށއި ގަިއ ަފންޑު ޯހުދަމށް ޭއޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލ ައްށ ެއިދަފއިިއ.ޕީ.އެްލ ިއން ަވނީ ލޯުނެގ ޮގތު ޮގތުން ޭކ.އަ

ިދުނމަްށަޓަކިއ، ފަންޑު ަހަމޖަްއަސއި .ައިއ.ީޕ.އެްލ ައްށ ިއްސެވބަާޔން ޮކށްަފިއވާިއން ަވނީ، ކޭ  ޭއ.ކޭ.ާއުރ.ީޕ.އެލް 

ގެ ޮއަޕރޭިޓްނގ ކުްނފުީނެގ ރިޯޒޓް އަށް  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެލް  ،އޮެގުތން ަކަމާށއި ެއިދަފއި ނަަކށް ެއ.ީސ.ީޕ.އެލް ގެ ފަާރތުން ލޯ 

 ،އާުމަދީނެގ ޮގުތގައި ެމޭންޖަމންްޓ ީފ، ްބޭރންްޑ ފީ އަދި ެއހެނިހެން ނަާފ ލިބި، ަގިއގެންިހން  ރިޯޒޓްހައިިސްއަޔތުްނ 

 ،ެއހެކަުމން ކަަމާށިއ،ަމށް މަގުފަިހެވެގްނާދނެ ިދނު  )ިޑވިެޑްނޑްިހްއސާގެ ފައިދާ (ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ އަްށ  ިމާއުމދަީނ ިއން 

 –ާއއި އެކު ކުިރވިފަިއަވނީ ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް ައށް ާއުމަދނީ (ިހްއސާގެ ަފިއދާ  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.އެލް  މުާޢަމލާތްމިޯލުނގެ 

ެކއް ުކރަުމްށ ުމހިްއުމ ހަަރުދތަ ކަމަާށއި، ަހމަެއާއއެުކ، ޑިވިޑެންްޑ) ޯހުދުމގެ ަމުޤަސުދަގިއކަްނ ަކނަޑެއޅިެގން ަޔީޤްނވާ 

 ިރޒޯޓް ިޑްނގ ުނލިބުުނަކުމަގއި ަވީނަނމަ، މާީލ އެީހައށް ބޭނުންވެަފިއާވ ަދނޑިވަޅުަގިއ ޭއ.ކޭ.ާއުރ.ީޕ.އެްލ އަްށ ފަން



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އަށް ާއމުދަނީ (ެމޭންޖަމންްޓ  ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.ެއލްިއމާާރްތކުުރމުގެ ަމަސްއކަތް ުނިނމި، އޮޕޭަރަޝްންސަތއް ފެުށން ަލސެްވ، 

ެކއް ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ ައްށ ިލބޭ އާުމަދނީ) ބެުހަމްށ ަދތިތަ  -ެގ ަސބަބުްނ ިހްއާސެގ ަފިއާދ (ޑިވިެޑންްޑ ފީ) ުނލިބި، އޭ 

 ަކަމށް ިއްސިތއުނާފުކުާރ ަފރާުތްނ ުބނެަފއެިވެއެވ.ކުިރަމތިވާނެ 

އަްށ ޯލުނ ޫދުކރަްނޖެުހީނ، ާރްއޖެއާިއ  ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.އެލް ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއްލ އިްނ ިހއްާސާދރުްނެގ ައތުްނ ޯލެނއްަނަގިއ، (ށ)  .16

ރާްއޭޖން ބޭުރގެ އެްއެވސް ޭބންަކކުން ައދި މާލީ ިއާދާރައުކނެްވސް ކުުރުމްއަދތެއްގެ ތެޭރަގއި ޭއ.ޭކ.އާރ.ީޕ.ެއލް ައށް ަފންުޑ 

ވާ ިއންްޓރަސްަޓީކ ެއހެްނަކުމން، ލޯނުގެ މުްއަދތުގަިއ ިހްއާސާދރުްނނަްށ ަދްއކާަފއި  ަކަމށާއި،ލިބޭެނގޮްތ ެމުދެވރި ުނުވމުން 

ަމްނފާެއްއ ުކންފުްނޏަްށ  އަދި ްއަކަމށާިއ،ހަަމެއކަިނ ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ  ައްށ ާއމްދަީނ ޯހުދުމެގ ބޭުނުމަގއި ޮކްށފައިވާ ޚަަރދެ 

ވަނަ ާމްއާދގެ (ހ)،  10ެއހެންކަުމްނ، މި ަހަރަދކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ގާޫނުނގެ  ަކމަާށއި ނޫން  ެވސް ނެތް ަކަމކަށް ުކރުެވނު ހަަރެދއް 

ަހަމއެހެްނެމ، އަދި  ްއަކމަާށއިދި (ރ) ގެ ދަށުން ޓްެކސް ިބާނކުެރވޭ ފައިދާ ހިސާބުުކރުމުަގއި ުއނިކެުރޭވނެ ހަަރދެ (ނ) އަ 

ަވނަ މާްއާދއަށް އަިލ  10 ޤާޫނުނގެަގިއ މީރާިއން ީދަފއިވާ އޮިޑޓް ިރޕޯޓުގައި ީބ.ީޕ.ީޓ  2019 ންބަރު ިޑސެ 22

ދޭހަާވަކމަްށ އިްސތިުއނާުފކުާރ ވިޔަާފިރ ބޭުނުމަގއި ޮކށްަފިއާވ ަހރަދެްއަކްނ  ީސދާ ަމލާަތީކ ޢާ މުމި  ،އަުޅަވއިަލއިަފިއ ނުވާތީ 

 ފަރާުތްނ ބުނެފަިއެވެއެވ. 

ިއްސިތއުާނފުކުރާ ަފރާުތން އެފަާރތުގެ ހިްއާސާދރުގެ އަުތްނ ނަގާަފއިވާ ޯލުނގެ މުާޢމަލާުތެގ ަމއްޗަށް، ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:  .17

މި ުނުކާތއާ ގުިޅގެން ހުަށހަޅާަފިއާވ ނުހިނގާެނަކަމށް ބުނެ ުހށަހެިޅނުކުާތެއެވ.  ވަނަ ާމްއާދގެ (ކ) 29ގެ ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫނު 

 ލޔެިކުޔްނަތކާިއ ޓްަރއިބިއުނަަލެގ އަުޑއެުހންތަކަުގިއ ަދއްާކފަިއާވ ާވހަަކަތކަްށ ބަާލއިރު ާފހަގަުކެރޭވ ކަްނަތއްަތަކކީ؛

ީވ ނުުކާރެނ މަާލަތީކ ގުުޅންހުިރ މީުހންަތެކްއ މެނު ޢާ ަވަނ ާމްއާދެގ (ކ) ަގއި "ެއ މު 29ނޫނުެގ ޤާ .ީޕ.ީޓ ބީ ) ހ( .18

 މަާލްތ ހިަމނައިެގްނ ުނާވެނެއެވ."ުމޢާމަލާެތްއނަަމ، ުފރަަތަމ ިމާހެގ ެޓްކްސ ބިާނުކރެޭވ ަފިއާދ ހިސާުބކުުރުމަގިއ އެ ޢާ މު

ތުގެ ދެެމުދ ެވޭވ ެއަކުކ އަެނަކާކ ގުުޅްނ ޮއްނަނ ދެފަރާމިަފަދިއްނ ަބާޔންޮކށްަފިއާވަކމަާށއި، ީމެގިއްނ ދޭަހަވީނ، 

މަލާްތަތކީަކެވްސ، ެއަކކު ައނަެކާކ ުގުޅމެްއ ނުވާ ދެަފރާުތެގ ެދެމުދެވވޭ ުމާޢމަާލްތތަްއ ފަަދިއން "ައރމްސް ލެްންތ ޢާ މު

ވަަނ ާމްއާދެގ (ކ) ަގއިާވ ޮގތަްށ  29ޫނުނެގ ޤާ އެޮގުތން، ީބ.ީޕ.ޓީ ނާްވެނކަަމާށިއ، ޓްާރެސްކަޝްނ" އެްއ ަކމުގަިއ ވާ 

 މަާލަތކީ ެއަކކު އަެނަކާކއި ެދމެދު ުގުޅމެްއުނވާ ބައެްއގެ ެދެމދުގައި ކުެރވޭ "އާރްމސް ެލންތް" ޢާ ކުެރވޭ މުަމލުުކެރވޭނީ އެ ޢަ

ާމލީ ގޮުތން ަދތިަތއް ުކިރމަިތވެ، ބޭްނާކއި ެއހެނިެހން މާީލ އިދާާރތަކުްނ ޯލން ލިޭބ  ިއަކމަާށިއ،މަާލްތތަުކގަ ުމޢާ ނޫން 

ރި ަފާރތްަތުކން ާމލީ ެއހީ ޯހދުަމީކ ާއްނމު ޮގެތްއގަިއ ވިޔަާފރިތަކަުގިއ ެގންގުޭޅ ޮގތްުނުވުމން ިހްއާސާދރުްނނާިއ ގުުޅންހު 

ާއިއ ާގފަިއވަީނ ަބިއަނލްައްޤވާީމ "ެލންިޑންގް ޭރްޓްސ" ިހން ަމލާްތ ޢާއެގޮުތެގ މަިތން، ލޯުނެގ މު  ްއަކމަާށއި ުއސޫލެ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ޝަރުުތަތާކއި ާމްއާދތަްއ ިހެމނޭޮގަތށް)ެގ ދަުށްނ ޫނީނ ޮގތުްނ ތަްނފީޒުކުެރޭވ ެއއްަބްސުވެމއް (ެއަކށޭެނ ޤާ އެްއޮގތަށް،

ެއހެންަކމުްނ،  ަކމަާށިއ،ަމލާެތއް ަފދައިން ޢާެއކަުކ އަެނަކާކިއ ެދެމުދ ގުުޅެމްއ ނެްތ ދެަފރާެތއްގެ ދެެމުދުކެރޭވ ޯލނުގެ މު 

އާރމްސް ލެްންތ" ިވަޔފާރީެގ ަމލާަތކީ ެއަކކު އަެނަކާކއި ެދެމދު ުގުޅމެއް ނުވާ ދެފަާރތުގެ ެދެމދުގައި ޮކށްަފިއވާފަދަ "ޢާ ިމމު

 ަކަމާށއި މަެލއް ުނކުެރޭވނެޢަ  ަމލާތާ ެމދު ޢާމި މު  ވަނަ ާމްއދާގެ (ކ) ގެ ދަުށން  29ނޫނުގެ ޤާ މަލާެތއް ަކުމން، ބީ.ޕީ.ޓީ ޢާ މު

ހަަރެދްއކަަމްށ ގެ ެޓްކްސ ބިނާކުެރޭވ ާއްމަދނީ ކަނަޑއެުޅުމަގއި ުއިނކުެރޭވނެ  ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް ރަަދކީޚަައދި ިމ 

 ނާުފުކާރ ފަާރުތން ުބނެަފިއވެެއެވ.ިއްސތިއު 

ަމލާަތީކ ގުުޅްނހުިރ މީުހންަތެކްއ މެުނވީ ނުކުާރެނ ުމޢާ "އެ ަވނަ މާްއާދެގ (ކ) ަގއި،  29 ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނގެ ) ށ( .19

 މަާލްތ ހިަމނައިެގްނ ުނާވެނެއެވ."ުމޢާމަލާެތްއނަަމ، ުފރަަތަމ ިމާހެގ ެޓްކްސ ބިާނުކރެޭވ ަފިއާދ ހިސާުބކުުރުމަގިއ އެ މުޢާ 

 ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް ގެ ިދާމެވަފއިވާ ަފިއާސގެ ަދިތަކމެުގ ސަަބބުން،  ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް އަށް  މަާށއި،މިަފަދިއން ަބާޔންޮކށްފަިއާވކަ 

އޮަޕޭރަޝނަްލ ައިދ ެކޕިަޓލް ހަަރުދަތއް ައާދކުރަަމށް ިދމާވެަފއިާވ  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެްލގެ ސަބްސިޑިައރީެއްއކަުމަގއިވާ 

އަްލފާިޟލް އަްބދުްލ ލަީތްފ މުަހއްަމުދ،  ،ހިްއާސަދުރްނަކުމގަިއވާ  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލގެަދތިަތަކްށ، ހައްެލްއ ހުޯދަމށްަޓަކއި 

 ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ ައށް ާޕޓީ) -(ތާޑް ުކން އަލްާފިޟްލ ިއްސާމއީލް ހިްލީމ، ައިދ އިުތރުަފރާތަ  ،އަލްާފޟިްލ ަސލިްލ ަޕިނގްރަހި 

ަކމަށާިއ، މި ލޯުނ ޫދކޮްށފައި  ކޭ.އަިއ.ީޕ.އެްލ ައށް ަވނީ، އިްނ  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.އެލް ައިދ،  ްއކަމަާށިއ،ޫދޮކއްަފއިވާ ޯލނެ

 .ާއުރ.ޕީ.އެލް ޭއ.ކޭ ިހނގާ ެމޭނޖުކުރަނީ  ިރޒޯޓް ަކނިުފށި ަކމަާށިއ، ގެ ޤާޫނީނެވރިފާާރތް ރިޒޯޓް ަކނިުފށި  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް ައީކ،

ުޖމުަލ އޮަޕރޭޓް ުކރާ، ެއކު  ރިޯޒޓް ހަަމެއަކިނ  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ އީަކ،ައިދ ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.ެއްލ ެއހެްނަކމުްނ  އިްނަކަމށާިއ،

ެއހެްނަކމުން ިއސްވެ ދެްނެނުވނު ަފަދއިްނ، ިހްއސާާދރުްނ  ިނަކަމށާިއ،ހަުރމުދަާލއި ުޖުމލަ ިހއްާސގެ ވެިލއު ަދށް ެދުކންުފން

ސެިކއާރްޑ" ޯލނެްއ ނެގީ، އޮޕަޭރަޝަނލް ައިދ ކެޕިަޓްލ ަހރުދުަތްށ -ިއތުަރށް ިތންަވަނފަާރތެްއެގ އަތުްނ "އަން  ައިދ ީމގެ 

ގުުޅެމއް ެންތ  ، ައދާކުަރން ލިބިފައިވާ ކުަޑަވުގާތއި ައދި ޭބނުންވާ ަފިއާސެގ ައަދަދށް ިރއާޔަްތކޮްށ ފަންޑު ޭބނުްނާވތީ

 ަކމުަގިއ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރުތން ުބނެަފއިވެއެެވ. ަތއް ުކިރަމިތވާެނތީ ފަރާެތްއެގ ައުތްނ ަފންޑު ހޯުދމަށް ދަތި 

ޯލުނެގ ުމޢާަމލާްތަތްއ ކުިރަޔްށ ގެްނޮގްސަފއިވާީނ، ިހްއާސާދރުްނާނިއ ިމ ަމްއަސަލއިަގިއ ުޚޫޞާމުތ އުފެދިަފިއވާ (ނ)  .20

ޯލުނެގ  ،ތަންީފުޒކުެރޭވނޭ ލޯނުެގ ެއްއބްަސުވެމއްަހަދއިައިދ ިއްސެވ ަބާޔްނކުެރުވނު ިތންވަނަާފރާތާިއެއުކ ާޤނޫީނޮގުތްނ 

 އޭ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.ެއލް އިން  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލް ައށް ގެ ީރޕޭަމންްޓައާދކުެރޭވނީ، ަމްޤަސުދ އެއްަބްސުވމުަގއި ަބާޔންޮކށް، ައިދ ލޯނު 

ބަސުްވުމަގިއ، ޯލްނގެ ިއްންޓރަސްްޓ ަހަމެއއާިއެއކު ެއއް ައާޅފަިއާވަކަމށާއި،ޫދކޮށްަފއިވާ ލޯން ައދާކުުރުމްނަކަމށްވާނީ ަކނޑަ

މިޭރޓަކީ އޭުރގެ ަބއިަނލްައްޤާވީމ ، ަކނޑައަޅާަފިއާވެނަކމަާށއި   ަފހެއް އިްނަސްއތަ)(ައށެއް ޕޮއިންޓް  %8.5ރޭްޓގެ ޮގުތގައި 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 އެހެނަްކުމން ަމާށއި، ހިމަާނފައާިވނެކަ  އަދި ރީޭޕަމންްޓ ޝެިޑއުެލއްެވސް  ްއަކމަށާިއ،އިންްޓަރސްްޓ ޭރޓްަތަކށްުވރެ ޮބުޑރޭޓެ

މިޯލނު އެއްބަްސުވަމކީ ޭއަގއި ެއކުެލވޭ ާމއާްދތައް ައދި ލީގަލް ޮކެވނަްންޓސްތަަކށް ބަލާއިރު "ިރޭލޓަޑް ާޕރީޓްސ" ނުވަަތ 

 ްއަކމަާށިއ،ގުުޅެމްއއޮްނނަ ދެފަާރތަކުން ހިްނާގފައިވާ ލޯުނގެ ުމޢާަމލާަތާކއި ެއްއޮގތްޫނން ަކންަތއްަތއް ެއުކލެވޭ އެްއބަްސުވމެ 

ަފއިޭންނިސްނގައްށ  ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއްލ ގެ އާިއެއުކ ެއއްަބސްުވމުަގިއ ަޞރީަޙ ިއބާރަުތންވާނީ، ޯލނުަނާގ ަމްޤަސަދީކ ހަަމއެ 

ސެިކއަރޑް" -މިޯލަނކީ "ައން ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެލް ަކމަާށިއ،ެމޭނޖުްކރަީނ، ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެލް  ަބާޔންޮކްށފައިވާެނަކަމާށއި، ކަމަށް

ޫދކޮށްަފިއާވ ޭއ.ޭކ.ާއރު.ޕީ.ެއލް ިއްނ ޭކ.ައިއ.ޕީ.އެްލ އަްށ ީމ، ިއސްވެަބާޔން ކިުރަފަދއިްނ ލޯެނއްގޮުތަގއި ިހްއާސާދރުްނނިން 

މިޯލުނގެ މުޢާަމލާތަކީ "ާއްމްސ ލެންތް ާޓްމްސ" ތާަކިއ ަކަމާށިއ އެހެންަކުމްނ، ލޯަނީކ "ސެކިައރޑް" ޯލނަަކްށުވމުން 

 ުކރާ ފަރާުތްނ ބުނެަފއިވެއެެވ. މުާޢަމލާެތްއަކމަްށ ިއްސތިުއނާފު އެްއޮގތަްއކޮށްފަިއާވ ޯލނެުގ 

ހިއްާސާދރުްނެގ އަުތްނ ނަގާފައާިވ ލޯނުަތަކީކ ާޤޫނނީ ިއުމެގ ެތރެއިްނ ިއސްތިުއނާުފކުާރ ފަާރުތން އެަފރާުތެގ  (ރ) .21

ކުްނފުީނެގ ިހްއާސާދރުްނނާއި އެެހން ފަރާްތަތކާ ެދެމުދ ެވިވފައިވާ، ާޤޫނީނޮގތުްނ ަތންީފޒުުކރެޭވ އެއްަބްސުވންަތކެްއެގ 

އެކުެލިވގެްނަވީނ ލޯުނ އަަދުދ، ލޯުނަނގާ ަމޤްަސުދ،  އްމި އެްއބަސްވުންތަ  ްއކަަމށާއި ަދށުްނ ެނގިފަިއާވ ލޯުނތަކެ

ކުންފުިނތައް ިހންގަުމްށ ންކަަމާށިއ، ޑިުއލް ިހަމަނއިގެޝެ އިންްޓެރސްްޓ ރޭޓާިއ ައިދ  ލޯުނ ައާދުކަރްނެޖހޭ (ރީޭޕަމްނޓް) 

ަތކުަގއި ކުްނފުީނެގ ިހްއާސާދރުން، ުކުރ ުމްއަދަތކަްށ ުކންފުްނޏަްށ ޯލުނ ިދުނަމީކ ަލތްކުްނފުިނތަކުްނ ފަންޑު ޭބުނނާްވ ހާ

ޯލނު ޫދުކރުމަްށަފހު، ޯލނު  ިއސްވެބަާޔްނ ކޮށްަފިއވާ  ،ެއހެްނަނަމެވސް  ްއަކަމށާިއ،ހިްއާސދާރުްނެގ ެމުދަގއި ާއްނުމ ަކމެ 

ިއއެކު ާޤޫނނޮީގުތން ަތންފީުޒުކެރވޭެނ އިުތުރ "ެސކުައރ" ކުުރމަްށަޓކަިއ، އެކަީށެގންވާ ާމްއދާތަާކިއ، ަޝރުުތަތކާ

ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް އިްނ  ކަމަާށއި،އެއްަބްސުވެމްއ ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ ާއއި ެއުކންފުނީެގ ިހްއާސާދރުްނގެ ެމުދަގއި ާޤިއުމކުެރުވނު 

ްޓެގ ޮގުތަގއި ހިްއާސާދރުްނަންށ ދަްއަކންޖެޭހ އިްނޓްެރސްްޓ ނުދެްއކިވީަކުމަގިއިވަޔސް، ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ އަްށ ިއންްޓަރސް 

ައިދ ަހަމ  ަކމަާށިއ،ލިބެްނޖެޭހ ައދުަދަތއް ާވނީ، ާއުމަދނީގެ ޮގުތަގއި ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ ގެ މާީލ ިހާސބުތުަކަގއި ހަިމާނފައި 

ަރަދށް ައރާ ައަދުދަތއް ޓްެކސް ބިނާުކެރޭވ ހަ ައްށުވރެ އިުތަރށް އިްންޓަރްސޓް (ަހެއއް ިއްނަސއްަތ)  6އެެހްނމެ، %

ަވނަ ާމްއާދެގ  29އެހެްނަކުމން، މި ުމޢާަމލާަތކީ ބީީޕޓީ ާޤނޫުނގެ  ަކަމށާިއ،ަގއި ުއިނުކރެިވފަިއުނާވނެާއމުދަނީ ހިސާބުކުުރމު 

ިމއީ ވިޔަާފރިަތުކަގއި އާްނމު ުއސޫުލަތުކގެ ަމިތން ުގޅެުމްއނެތް ެދފަާރތަުކްނ  ނަްކަމށާއި މަާލެތްއނޫމުޢާ (ކ) އާއި ުގޅުްނހުރި 

 6% ިއންްޓެރްސޓް ަހރަަދީކ  ހިނގާެއގޮުތގެަމިތްނ، އް ކަމަާށިއ، " އެކުާރ ަފަދ "ައރްމްސ ެލންްތ ްޓރާސްެކަޝން 

އްަކުމަގިއ ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް ގެ ެޓުކްސުކެރވޭ ާއްމދަނީ ިހާސުބކުރުުމަގއި އުިނުކރެޭވނެ ައަދދެ  އާ ަހަމއަށް (ަހއެއް ިއންސަްއތަ) 

 ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތން ުބނެަފިއވެެއެވ. 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ހިްއާސެގ ފަިއާދ (ިޑިވޑެންްޑ) ހިްއާސާދރުންަނށް ކަނޑައަަޅިއ، ބަާހަފިއވާީނ ިއްނޓަޭނަޝނަލް ަފއިންޭނަޝްލ  )ބ( .22

ާމލީ ހިސާުބތަުކަގިއ  ަހރަދުރިޕޯިޓންގ ްސޭޓންޑާރޑްސް (ައިއ.އެްފ.ާއްރ.ެއްސ.) ާއއި ެއއްޮގްތާވގޮުތގެ ަމތިން އިްންޓރެސްޓް 

ވިޔަާފީރެގ  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލގެ  ،ައިދ ަހމައެެހްނެމ، ިހްއާސެގ ފަިއާދއަކީ ިއ،ަގއިަކމަށާ "ެއްކރޫ" ުކުރމަށްަފހު ،ހަިމަނއި

އޮޮޕރޭްޓޮކްށގެްނ ާއްމަދނީގެ ޮގތުގަިއ ލިޭބ ެމޭންޖަމންްޓ ފީ/އިްނެސންޓިްވްސަތކުްނ  ރޯިޒޓްަމއިގަނުޑ މަްޤަސުދަކުމަގއިާވ 

 ްއކަމަާށއި ން ހިްއާސާދރުްނަންށ ދެވޭ ެއއްޗެ އިން ޭއ.ީސ.ޕީ.ެއްލ އަްށ ލިޭބ ިހްއާސގެަފިއާދއި  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.އެލް ައދި 

ިއްނ އިްންޓރަސްްޓ ާއުމަދީނ ލިުބުމން، ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލް ިއްނ ައާދުކރަްނެޖޭހ  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ޕީ.އެލް ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލ އަްށ 

 އިންްޓަރސްްޓ ަހަރުދ، ލޯްނ ޫދުކިރ ާފާރތްަތަކްށ ައާދކުރުަމްށ ިއއުިތރާެޒްއ ނެތްަކަމްށ ިހްއސާާދުރން

ހިްއާސާދރުންވަީނ ެއ.ީސ.ީޕ.އެްލ ިއްނ ައާދކުަރްނޖެޭހ ައަދުދތަްއ ެއ.ީސ.ީޕ.ެއްލ  ،ައިދ އެގޮުތން ފަިއާވަކމަާށިއ، އެއްަބްސވެ 

އިްންޓަރްސޓް ޭއ.ީސ.ޕީ.ެއލްެގ މާީލ ިމޮގތުްނ، ލިބެްނެޖހޭ  ކަަމާށއި ެގ ެއްކްސާޓނަްލ އޮޑިުޓަގއި ަކށަވަުރ ކޮްށދީަފއި 

ާވ އިްނޓްަރްސޓް ަހަރަދްށ ެގ އިުތަރށް % (ަހެއއް އިންސަްއަތ)6އި، އަދި ިހަމނަ ދަީނެގ ގޮުތަގއި ހިސާބުަތކުގަިއ ާއމު 

ިއ  ގޮތުގަ ާއމުދަީނގެެއފަާރތްަތކުގެ  މުގައި މި އަަދުދަތއް ބިާނުކރު  ގެ ޓެކްސްން ހިްއާސާދރު  ކަަމާށއި،ާވނީ ެޓްކސް ެދްއކިފައި 

ގިނަ ަފްނޑުތަެކއް ބޭުންނވާޭނަފަދ  ގޮތުަގއި  ން ކެޕިޓަްލގެ ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް ައކީ ކެިޕޓަލް ހަރަދު ުނަވތަ ަވރކި ަކަމާށއި،ނެ ހެިމނޭ

ިދމާވެފައިވާ ާމލީ ދަިތަތަކކުން ައރަިއގަެނ  ކަމަާށއި ުކންފުްނޏެއްޫނން  ުމދާ ގަެނިވްއކާ ިވޔަާފރިކެިޕޓަލް ިއްނޓެްނިސވް ުނަވތަ 

 ިމފަދަ ލޯެނއް ެނުގމެުގ ެއްއެވސް  ކަުމަގއިަވނަީނމަ   ނެތް ުގމުގެ ަމްޤަސދު ާއމުދަނީ ލިެބޭނފަަދ ޮއޕަޭރަޝންަތެކއް ިހން 

 ުވާމިއ ުގޅިެގން މިީއ ކުުރ ުމްއަދަތކަށް ހޯދާ ަފންަޑކަށް ، ަފންުޑތަްއ ޯލނުގެ ޮގތުގަިއ ޫދކޮށްފައިަވނީ ަކަމށާިއ، ބޭނުެމްއނެތް 

ަކުމގަިއ އިްސިތއުނާުފުކާރ ފަާރުތން ުރްނނަްށ ުނފެްނާނތީޫދުކުރަމްށ ހިްއާސދާ ފަންޑު ިއކުިއީޓެގ ޮގތުގަިއ 

 ންޮކށްފަިއެވއެެވ. ބަޔާ 

ޑިިވެޑންޑްގެ ޮގތުގައި ކަނޑަައަޅިއ  ިއްސތިުއނާުފކުރާ ފަރާުތންަވނަ ައހަރު  2017މީާރއިން ނިންމާަފިއވާ ޮގތުގައި،  )ޅ( .23

ޔުަނއިެޓްޑ  ެއްއ ިމިލއަްނ ެދލަްއކަ ދިހަ ހާސް ުނަވ ސަޭތކަ ިދހަެއއް ( 1,210,910.00 ހިްއާސާދރުްނަންށ ދޫޮކށްަފިއވާ

ެއގޮަތްށ  ްއަކމަށާއި ްޓެވްސ ިހމަނާަފިއާވ ައަދދެ ޭއަގިއ ޯލުނގެ ްޕރިްނިސޕަްލ ައިދ ިއންްޓެރސް ައކީ  ޑޮަލރު)ްސޓޭްޓްސ 

(ެއްއ ާހްސ  1000.00 ެޝައރ ކެިޕޓަްލއަީކ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތގެ ަވނަ އަަހުރ  2017ކަނޑަައޅާަފއިަވީނ، 

ުކންފުްނޏަްށ ިހއްސާާދުރން ލޯުނޫދޮކށްަފއިާވ ިހނުދ އެްއެވްސކަަހަލ ައދި މަްށެވފައި، ކަ  )ުޔނަިއޓެްޑ ސްޭޓްޓްސ ޑޮލަރު 

 ަކުމގައި ީމރާިއްނ ދުަދެގ ރީޭޕަމންެޓްއނެީތމާ އިންްޓަރސްްޓ ެއްކސްެޕންެސއް ައިދ ޕްިރންސިަޕލް އަ 

 ބާަޔންޮކށްފަިއީވނަަމެވްސ؛



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ަދްއކަްނެޖޭހ  ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.ެއްލއަށް، އެަކީށެގްނާވަވރަށް ފައިާސެނތުުމެގ ސަަބބުން ޭކ.އަިއ.ޕީ.ެއލްަގއި 23.1

ަދްއކަްނެޖޭހ  ޭއ.ީސ.ޕީ.ެއލް އަށް އޭ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.އެލް ިއން ުނެދއްކިަފިއވަާކމަާށިއ، އިްންޓރެސްޓް ެއްކސްެޕންސް

ޯލުނ އެްއބަްސުވާމިއ ެއްއޮގތަށް ާމީލ  ުނަދއްާކަކަމާށއި،އިްންޓރަސްްޓ ެއްކސްޕެްންސެވްސ ައިދ ަވީނ 

 ީވނަމަވެސް،ންްޓެރްސޓް ެއްކސްޕެްންސ ަދްއކަްނެޖހޭ ަފއިާސއެްއޮގަތށް ކަނޑަައޅާަފއި ރިޕޯުޓަތކުގަިއ ިމ އި

ާޕީޓ"ެގ އަުތްނ ނަގާފައިާވ ޯލނުވަީނ، އެްއބްަސުވމުގަިއާވ ެޝޑިުއލްާއިއ އެޮގަތްށ -"ާތޑް

 ަކަމާށިއ،ަދްއކާހަާލްސޮކްށފައި

ާސެގޮގުތަގއި ަފންޑްަތްއ ދޫުކރަން ފަންުޑތަްއ ޯލުނެގގޮުތަގއި ިހްއާސާދރުްނޫދޮކށްަފއިވާ ސަބަަބީކ ހިއް  23.2

ސަބަބަކީ، ކުްނފުންޏަީކ ރިޯޒޓް އޮަޕޭރްޓކުާރ ުކންފުްނަޏކަްށާވީތެވ  ަކަމށާިއ،ހިްއާސަދރުންަންށ ުނފެްނނާތީ

 ުމންަކަމާށއި،ިގނަައަދެދްއެގ ިއުކއިީޓ އިންެވްސޓްމަްންޓތަކެްއ ޭބނުްނާވނޭ ުކންުފންޏަަކްށ ުނވު 

ްނެޓރެސްްޓ ާއްމަދީނގެ ގޮުތަގއި އެްއެވްސ ާއްމަދނީެއއް ލިިބފަިއނުާވީތ، ައށް އިޭއ.ީސ.ޕީ.އެލް ހަަމެއންމެ  23.3

ައިދ  ަކމަާށިއ،އިްންޓރެސްޓް އާމްަދީނ އަދި ަހަރދު ވާީނ ުކްނފުނީގެ މާީލހިާސބުގަިއ "ެއކްރޫ" ޮކށްަފއި

 %6އިވާ ހަަމިމާއއެުކ ލިުބނު އިންްޓެރްސޓަްށ މީާރައށް ޓެްކްސ ަދްއކާަފއިވާީނ ބީޕީީޓ ާޤޫނނުަގިއ ބުެނފަ

ހަމައެހެންެމ، ިމ އިްނަޓެރސްްޓ ައީކ ކުްނފުީނެގ  ަކަމށާއި ިއްނަސއްަތ) ައްށުވެރްއ އިތުަރށް  އެއް (ހަ 

ހިްއާސާދރުންަންށ ލިބެިގންާދ ިއންްޓެރްސްޓ އަކަްށެވފަިއ އެޭބފުޅުްނަންށ ލިޭބ މިަފަދ ިއްންޓރެސްޓުްނ 

އަްށ ުއނިިއުތުރ ަކމެއް އަންާނެނ ަކަމަކްށ ކްްސ ަދއްަކްނ ެޖހުުމްނ މިާރައްށ ލިޭބ ާއްމަދނީ ޓެއެބޭފުުޅްނ 

ެއޮގތުްނ، މި ިއންްޓެރްސޓް ަހރަުދ ުއނިުނުކުރމުްނ ޑަބަލް ޓެްކޭސަޝްނއަްށ  ަކމަާށއި ނުބެެލވޭ 

 ަކަމާށއި،ަމގުފަިހެވެގްނާދނެަކަމށް ގަބޫުލުވރެވޭ 

ައށް ަދއްަކން ޖެހޭ ިއންްޓެރސްޓް އަެކީށެގްނވާ ޭކޝްފުލޯ ެއއްނެުތުމގެ  ޭއ.ޭކ.އާުރ.ީޕ.އެލް ިއން  ޭކ.އަިއ.ޕީ.ެއލް 23.4

ިހެމޭނގޮަތށް)  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް އިން އެކުންުފީނގެ ިހްއސާާދރުްނނަށް ( ޭއ.ޭކ.ާއުރ.ީޕ.ެއލް ސަބަބުން ުނެދްއުކމުްނ، 

ެގ ެއލް ޭއ.ީސ.ީޕ.މިހެނުްވުމެގ ސަބަބުްނ  ެދްއކިަފިއނުވާަކަމާށއި،ަދއްކަން ޖެހޭ އިްނޓްެރްސޓް 

އެހެްނަނމަެވްސ  އިނާުވަކަމށާިއ،ހިްއާސާދރުންަންށ އެުކންުފނިްނ އިްނޓަެރްސޓް ަފިއާސ ަދްއކާފަ 

ިއން ިހްއާސާދރުްނަނށް ދަްއކަްނ  ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް އަށް ލިބެްނޖެހޭ ައދި  ޭއ.ީސ.ޕީ.އެލް އިްންޓރެސްުޓގެ ޮގތުަގއި 

 ިއަކމަާށިއ ައދި ްށފަ ެގ މަލީހިސާުބަގިއ ެއްކރޫ ކޮީސ.ީޕ.ެއލް ޭއ.ޖެޭހ ަފިއާސާވީނ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ުކންުފްނަޔށް ވުމުްނ  ތަްށ ކަުމަގިއވާ ޯއޒެްނ ައިދ އޮުބލޫ ިހްނގާރިޒޯޓް ައކީ ެއހެިނހެން  އޭ.ީސ.ީޕ.އެލް  23.5

ަތުކންަނގާ މެޭނުޖަމންޓް ފީ، ިއްނސެްނިޓވް ފީ ައިދ ރިޯޒޓްައށް ލިޭބަމއަިގނޑު ާއމްދަީނައކީ އެ އޭ.ީސ.ީޕ.އެލް 

ްނ ރިޯޒޓްައށް އެެހނިެހން ާއމްދަީނެގ ގޮތަުގއި ކަިނުފށި ޭއ.ީސ.ީޕ.ެއލްީމެގިއތުުރން  ަކަމށާއި،ބްރޭންްޑ ފީ 

ތަާކެއކު ެވފައިވާ ަސއްަޙ ިރޒޯޓް މެިދންެނވުނު ފީތަުކގެ ަސްއޙަކަން އެ ަކަމށާިއ،ބްރޭންްޑ ީފ ލިބޭ

ެމޭނުޖމަްންޓ ގެ ަމއިގަނޑު ާއްމަދނީ ައކީ މިަފދަ ޭއ.ީސ.ީޕ.އެލް  ަކމަާށއި،އެއްބަސްބުންަތުކން ކަަށަވރު ކުެރޭވނެ

އަްށ ލިބުުނ މިަފަދ ާއްމަދީނ ބަީނ މާީލހިސާުބތަުކަގިއ ޭއ.ސީ.ީޕ.އެލް ތަްއަކަމށާއި،ފީ ާއއި ެއހެިނހެްނ ފީ 

ައދި ހިްއާސާދރުްނގެ ހިއްާސެގ ިއންސައްަތއަްށާވ ިހްއސާގެ ަފިއާސ ަވީނ  ވާނެަކަމށާިއ،ހަިމނާަފއި 

ައްށވަީނ ެމޭނޖުަމްންޓ ީފ އާިއ ިއްނެސންިޓްވެގ ލް ޭއ.ސީ.ީޕ.އެ އެެހީނ،  ިއަކމަށާއި ހިްއާސާދރުްނަންށ ދެވިފަ 

އަނބުރާ ަދްއކަްނެޖހޭ ަފިއާސ (ްޕރިްނިސޕަްލ  ިއްނޓްެރްސާޓއި ލޯަނށް  ަކަމށާއި ޮގތަުގިއ ފަިއާސލިބިފައި 

އެހެނީ، ިއންްޓެރްސާޓއި ލޯަންށ  ްއކަމަާށއި ރީޭޕމަްނޓް) ައީކ ޯއޑިަނީރ ިޑިވޑެންާޑ އެްއަހަމއެެގ ޭޕމެްނޓްަތކެ 

ާއއި ެއހެިނެހން ިހްއސާދާުރްނގެ ެމުދގައި ެވަފިއވާ ލޯުނ  ޭއ.ީސ.ޕީ.ެއލްއަްކން ޖެހޭ ަފއިސާ ާވނީ، އަނުބާރދަ 

 ަމނާަފއިކަަމށް ިއްސތިުއާނފުުކރާ ަފރާތުްނ ބުނެަފއެިވެއެވ. އެއްަބްސ ުވުމަގއި ަޞރީަޙ ބަުހން ހި 

ވަަނ ާމްއަދއިގެ (ކ) ެގަދށުްނ އުިނ  29ީޕ.ޓީ ޤާޫނުނގެ ީބ. ެއކްސްެޕްނސް  ިއްނޓަެރްސޓް  ،ިންނުމމުަގއި  ީމާރގެ  )ކ( .24

 ތީުނވާ  ުކިރައށްގެްނޮގްސަފއިަމލާްތަތއްޢާްނެސކުއާރ ލޯްނ މު އަ  ޑިފޯްލޓް ކްލްޯސ ެނތުމާއި  ައިދ އެއީ ނުުކެރވޭެނ ަކަމށާިއ 

ެގ  އޭ.ކޭ.ާއރު.ީޕ.ެއލް އޮޕަރޭޓުުކރާ  ިރޯޒޓްއަކީ ކަނިުފށި  ޭއ.ސީ.ޕީ.ެއލްަކމަށް ބަޔާންޮކށްަފިއީވަނަމެވްސ، 

ައްށ ލޯނެއްދީަފއިަވނީ އެ ލޯނުެގ ަފިއާސ  އޭ.ސީ.ޕީ.ެއލްގެ ހިްއސާދާރުން  އޭ.ސީ.ީޕ.އެލް އްކަަމާށއި،ހިއްސާދާރެ 

ައްށ ކޭ.އައި.ޕީ.ެއލް ެއހެީނ، ޭއގެ ސަބަުބން  ކަމަާށއިއަށް ޭދނެކަން ދެނެުހރެ  އޭ.ކޭ.އާރު.ޕީ.ެއލްއިން  އޭ.ސީ.ޕީ.ެއލް

ދުވެިރޮކށް ފަްނުޑލިިބގެން ދާނެީތއެވެ. ަރުހނުގެ ޮގުތަގއި ަބހަްއޓާފަިއވާ ުމދަލާއި ިޑޯފްލޓް ކްލޯސް ސެކުއަރޑް ލޯެނއްމެ

ގެ މެދުަގއި ކޯޓުގައިެވފަިއވާ ލޯނު އެބަްސވުމުގައި ަޞީރޙަބަުހްނ  ކޭ.އައި.ޕީ.ެއލްައދި  އޭ.ޭކ.އާރު.ޕީ.ެއލްގެ މާއްދާ 

ގެ މައި ިހއްސާދާރުން ގަޫބލުުކަރީނ  އޭ.ކޭ.ާއރު.ޕީ.އެލް ، ހަމައެްނމެ ގެ ހިއްސާާދރުން  އޭ.ީސ.ޕީ.ެއލްހިމަނާަފއިވާނެެއވެ. 

ހިނަްގނީެވްސ  އޭ.ކޭ.ާއުރ.ޕީ.ެއލްހުްއަޖތަީކ،  ށާ،ައްށ ދިން ލޯނަކީ ސެކުއަރޑް ޯލނެއްކަމަ  އޭ.ސީ.ޕީ.ެއލްއެބޭުފުޅން 

ައްށ މެދުވެރި ެވއްޖެނަމަ ޭކ.އައި.ޕީ.ެއލްދެއްކޭެނ ާހަލެތއް ނު ަހމައެހެންެމ، ޯލނު މަާށއިކަ ކޭ.އަިއ.ޕީ.ެއލް 

ފަންުޑ  ކަމަށާއި ހިމެނޭ ގޮތަްށ) ފައިާސދައްކާނެ އޭ.ސީ.ޕީ.ެއލްއިން ފަންުޑަނގައި ިހއްސާދާުރންނަށް ( އޭ.ކޭ.އާރު.ީޕ.ެއލް 

 ގެ މުހިންމު ކޭ.އައި.ޕީ.ެއލްއެޮގުތން އެ ފަންޑު  ަކމަށާއިައށް  .ެއލްއޭ.ކޭ.ާއރު.ޕީއިން  އޭ.ސީ.ޕީ.ެއލްޯފރުޮކށްދީަފިއަވނީ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ިއންަވީނ އޭ.ސީ.ޕީ.އެލް ހަމަެއހެންމެ، ވަގުތު ުކަޑަތްނވުމާ ގުިޅގެން  ކަަމށާއިކަންކަަމށް މި ފަްނޑުބޭުނން ކުރެވޭނެ 

 ިއކަމަާށއި ގައި ަރސްމީ އެއްބަްސވުމެއް މެދުވެިރޮކށް ފަްނުޑހޯާދފަ 2013އެްޕީރލް  15އެކުްނފުނީގެ ިހއްސާދާރުނާއެކު 

ސެކިއުރިޓުއާއި ޑިޯފްލޓް ކްލޯްސތަްއ އި މުރާޖާޮކށް ބޭނުންާވ ގަ 2019ޖުލައި  8މި އެއްބަސްވުން ވަނީ 

 ަކމަށް އިްސތިުއާނފުުކރާ ަފރާުތްނ ބުނެފަިއވެެއވެ. ިއތުުރޮކްށފައި

ރަްއިޔުތްނެގ ަމޖިލީުހްނ ާފްސކުެރިވފަިއާވ އެްއެވްސ ާޤޫނަނާކއި ައިދ އިސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރތުން،  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ: .25

މި ނުކުާތާއ ގުިޅެގން ަފިއުނާވނަެކަމށްބުނެ ުހށަެހޅި ުނކުާތެއެވ. ޤާޫނެންއެގަދށުން ަހދާަފއިވާ ަޤާވިއަދާކ ހިލާފުވެއެަފަދ 

ހުށަަހޅާަފއާިވ ލެޔިކުޔްނތަކާިއ ޓްަރއިބިުއނަަލެގ ައޑުެއހުްނަތކުގައި ަދްއާކަފއިވާ ާވހަަކަތަކށް ަބލާއިުރ ާފހަަގުކެރޭވ 

 ކަްނަތއްަތަކީކ؛

ގެ ހަަމަތއް ަބާޔން ކުުރުމެގ ާޤނޫނު މާަނ ުކުރމު ) ހ( .26
13

ަވނަ ާމްއާދގެ (ހ) ަގއި "ގާޫނނެްއަގއި ަވކި ޮގތަަކްށ  37ގެ  

ައމަުލކުަރްނވާެނަކަމްށ ަކނަޑެއޅެިގްނ ަބާޔންޮކށްަފއިވާަނަމ، ެއީއ ާޤނޫުނން ުއފަްއދާ ބަީރަޢުވމެްއެންތ ާވޖިެބްއ ުނަވަތ 

ެމއް ކުެރވާިދނެ ަކަމށް ބަޔާްނޮކށްަފިއާވނަަމ، ެއަކަމކީ ެއަކމެއް ުކުރުމަގިއ އިްލިތމާެޒްއަކުމަގއި ބަަލްނވާެނެއެވ. ައދި ަވިކކަ 

ލާިޒްމަކމެްއެނތް، ެއހެންަނަމެވްސ އެަކެމއް ކުުރާމިއ ުނުކުރުމަގއި އިްހިތާޔރު ުހްއދަކަެމްއަކމުގަިއ ބަަލްނވާނެެއެވ" 

ގުުޅެމްއެންތ ، ުކންުފީނެގ ހިއާްސާދެރއްެގ ފަރާުތްނ އާްނުމ ވިޔަާފިރ ުއޫސލެުގ ަމތިން  ،މިަފަދިއްނ ބަާޔނޮްކށްަފިއާވަކމަާށއި

 ،ދެފަާރެތްއގެ ެމުދަގއި ލޯނުގެ މުާޢަމލާެތްއކުާރ ފަދަ ާމްއާދަތއް ިހަމަނއިެގން ޤާނޫނީގޮުތން ބަނދެވިެގން ނަގާ ލޯަނކީ 

ެތްއެގ ގޮތުަގިއ ބެެލޭވެނ މުޢާމަާލެތްއކަަމާށިއ އަދި ިމ ަމލާުމޢާ އެްއެވްސ ުގުޅެމއްނުވާ ެދަފާރެތްއެގ ެދެމުދަގިއ ކުެރޭވ 

ލޯުނގެ ިއންްޓެރްސޓް ަޚރަދަކީ އިްނަޓނޭޝަަންލ ފައިޭނަޝލް ރިޕޯިޓންގ ްސޭޓންޑާރޑް (އަިއ.އެްފ.އާރ.ެއްސ) ތަކާިއ 

ިއްސތިުއނާުފުކރާ  އެްއޮގަތށް ާމީލ ހިސާުބތުަކަގިއ ޚަަރދެްއެގ ޮގތުގަިއ ިހެމނިަފއިވާ ައަދުދަތެކްއކަަމާށިއ ެއެހންަކުމން

ަވނަ މާްއާދެގ (ހ) ާއއި ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤޫނނާިއ ްޕރޮެފޝަނަްލ  37ފަރާުތްނ މާަނުކރުުމެގ ަހަމަތއް ބަާޔނުްކުރުމގެ ާޤޫނނުެގ 

 ެއކަުއންިޓްނގ ިމނަްގނުޑަތާކިއ ޚިލާފުވެަފިއުނާވަކމަްށ އިްސތިުއނާުފކުާރ ަފރާތުން ުބނެަފއިވެެއެވ.

ިސވިްލ ަސރވިސް ޮކިމަޝން ވ. އިބާްރހީމް ާސިމުނ، ދިނަަށ،   ްނ ިންނމާަފއިވާިދެވހިާރްއޖޭެގ ްސޕްީރްމ ކޯޓު  )ށ( .27

ާޔގައި ) ަޤިޟއް A123964ގއ.ގެަމނަުފިށ (ދ.ރ.ކާުޑ ަނންަބރު 
14

"...ަރްއިޔތުްނެގ ަމިޖީލހުަކްނ ާފްސޮކްށފަިއވާ  

ވަކި ަކމަކާ ގުިޅެގން ވަިކ ޮގތަަކްށ  ،ޤާޫނނަުކން ައިދ އެަފަދ ާޤނޫެންއގެ ަދށުްނ ހަދާަފއިވާ ަގާވިއެދްއގެ ދަށުން 

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

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



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 ،ެއކަމަކާ ގުިޅެގން އެޫނން ޮގަތކަށް ަޢމަުލުކުރަމކީ ާޤޫނނުގެ ުހދޫދުން ބޭުރުވްނަކަމށާއި  ،ޢަަމލުުކުރަމށް ާލޒްިމޮކށްަފއިވާނަމަ 

ިއ ެހކިްނެގ ެހކިަބްސ އެޫންނ ޮގތަަކްށ ކޮްށފައިާވކަްނ ސާިބތުކުރުަމށްަޓކަ  ،...ަވކިގޮަތަކްށ ުކރުަމްށ ލާިޒްމޮކްށފަިއާވ ަކމެއް 

(ާމނަުކުރުމގެ ަހަމތަްއ  2011/4އެަފދަ ހެކިބަަހުކން ާސފުާވ ކަންަކީމ ާޤޫނނު ނަންަބުރ  ،ހުށަަހޅާަފއީިވނަަމެވސް 

ަވަނ ާމްއާދެގ (ހ) ައްށ ިރާޢަޔްތުކރުުމްނ ބުރަދަެންއ ެދޭވެނ ަކމެްއ ޫނންަކަމްށ...."  37ބާަޔންކުާރ ާޤޫނނު) ގެ 

ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަރާުތްނ އެކުންފުީނގެ ހިްއާސާދުރެގ  ްށ ީމރާިއްނ ަބާޔންޮކށްަފިއާވއިުރ،ަކމަންޮކށްަފިއވާ ) ަބޔާ 15(ޞ.

ޤާޫނނީ ޮގތުން ތަންީފޒުކުެރވޭ މާްއާދަތކާއި ނުުކާތަތއް ިހަމނަިއެގން ެއަކކު ައެނކަކާ ގުުޅެމއްުނާވ  ،އަުތން ަނގާފަިއވާ ލޯަނކީ 

ަދ އެއްަބްސުވެމއްގެ ަދށުްނ ނަގާަފއިާވ ޯލނެްއަކމަާށއި ިއސްިތއުާނފުުކާރ ދެފަާރެތްއ ެދެމުދ ެވޭވ އެއްަބްސުވެމޭކ ެއއްފަ 

ޭބނުްނތަަކށް ައވަަހްށ ފަންުޑ  ާއްނމޮުގެތްއގަިއ ވިޔަާފރިަތުކްނ މުހިްނމު ،ފަރާުތން ޮކށްަފިއވާ ޯލުނގެ ުމާޢަމލާަތކީ 

 މަާލތެްއކަަމާށއި މުޢާ ކަްށ ކޮްށަފިއާވ ިއ ެއއްަހަމަޔުކްނ ައިދ ެއްއގޮތަ ހޯުދަމްށޓަކަިއ ކޮްށއުޅޭ ލޯުނެގ މުާޢމަާލތުަތކާ 

ިއސްިތުއނާުފކުާރ ފަރާުތްނ ރަްއިޔތުްނެގ ަމިޖީލހުްނ ާފްސުކެރިވފަިއާވ އެްއެވްސ ާޤޫނނާަކިއ ައިދ އެފަަދ  ،ހަަމެއއާިއެއކު 

(ަހ  6ޅިެގން %ޤާޫނނެްއެގދަުށން ހަދާަފއިވާ ަގާވިއަދކާ ޚިާލފުވާަކެމއް ޮކށްަފއި ުނާވނަެކަމާށއި ޯލުނގެ މުާޢަމލާްތަތާކއި ގު

އިންަސްއތަ) އާއި ަހމަޔަށް ަދްއަކްނޖެހޭ ިއންްޓެރްސޓް ޚަަރަދކީ ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ ދަުށން ެޓްކސް ބިނާުކރެވޭ ާއްމަދނީއިްނ 

 އުިނުކރެވޭެނ ަޚރަދެއްކަމަްށ ިއްސިތއުނާުފުކރާ ފަރާުތްނ ބުނެަފިއވެެއެވ.

ޓްެކްސާއއި ުގޅިގެން ުއަފންވާ ޫޖިރމަާނ ައިދ ިއްނޓްެރސްޓް މާފުުކުރމަކީ ޮކިމަޝނަރ ޖެނެަރްލ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .28

ަނަމެވސް ިއްސެވ  ،ާޔެރއްކަން ިއސްިތުއނާުފކުރާ ަފރާުތން ޤަޫބުލކުާރަކމަށާއި އޮފް ެޓްކޭސަޝނަށް އަެކނި ލިިބެގންވާ އިޚްތި 

 އެއް (ހަ  6ފުުކރާ ަފާރތުގެ ިހއާްސދާރެުގ ައތުން ނަާގ ލޯުންނ %ބާަޔންޮކށްަފއިވާ ނުުކާތަތކުގައިވާ ފަދަިއން އިސްިތއުނާ 

އިންަސްއތަ) ާއހަމަައްށ ެނގޭ ލޯން ިއްންޓެރްސްޓ އަީކ ެޓްކްސ ިބނާކުެރޭވ ާއމުދަީނން ުއިނކުރޭެވެނ ޚަަރެދްއކަަމާށިއ 

ުމަދނީއަށް ައސަެރްއނުކުރެާނަކަމްށ ދައުަލތުގެ އާ  ،ުއނިުކރެޭވނެ ަޚަރދެއްަކުމަގއި ކަނަޑައަޅިއގެން  ހަރަދުމި  ،ހަަމެއއާިއެއކު 

 ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތން ުބނެަފިއވެެއެވ. 

 

 

  



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 

    

 

 

ޞަފްޙާ     43 ގެ 19  
 www.tat.gov.mv ވެްބަސއިްޓ: info@tat.gov.mvއީެމިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދވެިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަވަަނ ފަްނގިިފާލ، ދެ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

  ދީފައިވާ ރައްދު

މި ަމއްސަލަިއަގއި، ިއްސިތުއާނފުުކރަ ަފރާުތްނ ހުށަެހޅި ުނުކތާަތާކއި، އަުޑެއހުންތަުކަގއި ެދކެވުުނ ވާހަކަަތކާއި، ހުށަހެިޅ 

ިލޔިެކޔުްނަތކަށް ޖަވާބުދާީރުވމުގެ ގޮތުން މީާރިއން ައންަނިނވި ނުކުާތަތއް ހުަށހަަޅއި، އެ ނުކުާތަތާކއި ބެޭހޮގތުން ޓްެކސް އެޕީްލ 

   -ލްެގ އަުޑއެުހންަތކުަގިއ، ާވަހަކދަްއކާފައިވެެއެވ. ިމގޮުތން ހުށަެހޅި:ޓްަރއިބިުއނަ

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

ިބނާުކެރޭވ ފައިދާ ިހސާބުުކރުުމަގިއ  ައިދ ެއ މާއްާދެގ (ރ) ާއއި ެއއްގޮްތާވ ޮގުތެގ ަމތިްނ ެޓްކްސ އަަހރެްއެގ ެޓްކސް 

ހަަމެއކަިނ ާއްމަދނީެއްއ ޯހުދުމގެ ަމްޤަޞުދަގިއ އެ އަަހރަކު ިހނގާަފއާިވ ޚަަރެދއް ިފަޔވަިއ ެއހެން ެއްއވެސް ައަދެދްއ 

އި މީެހްއެގ ޓެްކސް ބިާނުކެރވޭ ފައިދާ ހިސާބުކުުރމުން އުިނުކރެިވެގން ނުވާެނަކމަށް ބަޔާްނޮކްށފައިާވއިުރ، ެޓކްސް އަަހެރއްގަ

ޓެްކްސ ބިާނުކރެޭވ ަފއިދާ ހިސާުބުކުރމަުގިއ ުގޅުްނހުިރ ފަރާްތަތކުެގ ެމުދގައި ުކރެޭވ ުމާޢމަލާތްަތާކ ުގިޅެގްނ 

ަވަނ ާމްއާދަގިއ ބާަޔންޮކށްަފިއ އޮްނަނއުިރ، ެއ މާްއދެާގ (ކ) ގަިއ، ެއ  29ޢަަމލުުކަރންީވޮގތް ީބ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ 

ތަެކއް ެމުނވީ ުނކުާރެނ މުާޢަމާލތެްއަނަމ، ފުރަތަަމ ީމާހެގ ޓްެކްސ ބިނުާކެރޭވ ަފިއާދ މުާޢމަލާަތީކ ގުޅުންހުިރ ީމހުން 

ހިސާބުުކުރމަުގިއ ެއ މުާޢަމލާްތ ިހމަަނިއެގން ނުވާެނަކަމށް ަބާޔްނކޮށްފަިއުވމުން، ުފރަަތަމ މީާހެގ ެޓކްްސ ބިނާކުެރޭވ 

 ނައިގެްނ ުނާވނެަކްނ ިމ މާްއާދެގ ަސރީޙަ ަމފްޫހމުން ފަިއާދ ހިސާުބުކރުުމަގިއ އެަފަދއިްނ ކުރެޭވ ުމޢާމަލާްތަތއް ިހމަ 

 އެނެގން ޮއންަނކަމަްށ ީމރާިއްނ ބުނެފަިއެވެއެވ. 

ެއފާަރތުގެ ިހއާްސދާަރާކ ެދެމުދ  ،ުޚޫޞާމތު އުފެދިަފިއާވ މުާޢމަާލްތތަަކކީ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތާ  ދެވަނަަ ނުކުތާއަކީ: .30

ވެަފިއވާ ޯލނުގެ މުާޢަމލާްތަތކާ ުގޅިެގން ިއްސތިއުނާފުކުރާ ަފރާުތގެ ެޓކްސް ިބާނުކރެވޭ ފަިއދާ ިހާސބުކުުރުމަގިއ، ެއފަރާތުްނ 

ެގ ެމުދަގއި އުނިޮކށްަފިއވާ އިްނަޓެރސްްޓެގ ޢަަދާދ ގުޅޭ ުމާޢމަާލެތްއކަާމއި، އެ މުާޢމަލާަތަކީކ ުގޅުން ހުިރ ފަރާތްަތެކއް

ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރުތެގ ެޓްކްސ ބިނާުކެރޭވ  ،މެުނީވ ުނުކރާެނ މުާޢަމލާެތއްަކަމށް މީާރގެ އޮިޑޓަށް ފާަހަގކުެރުވމުން 

ަވަނ މާްއާދެގ (ކ)  29ފަިއާދ ހިސާބުުކރުުމަގިއ އެަފރާުތްނ ުއިނކޮްށފަިއާވ އިްނޓްެރްސްޓެގ ަޢަދަދީކ ީބ.ޕީ.ީޓ ާޤޫނުނެގ 

މަާލތާ ުގިޅގެްނ ައންަނިނިވ މާަފއިވާ ޢަދެަދްއަކުމން، ެއ މުޢާ ެރވޭެނ ަހރަދެްއަކމުަގިއ ީމރިާއްނ ިނން ެގ ަދށުްނ އުިނ ުނކު 

 ަގުކާރަކމަށާިއ އެޮގތުްނ، ކަްނަތއްަތްއ މީާރއިްނ ާފހަ



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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 ިއްސތިުއާނފުުކރާ ފަާރތުން އެފަާރުތގެ ިހްއާސާދެރއްަކުމަގިއވާ މުޙަްއަމުދ މަްއަސލަައކީ އުެފިދފަިއވާ  ޚުޫޞާމތު 30.1

ނަސީރު ެގ ައތުން ނަގާަފިއާވ ލޯނަކާ ގުުޅްނހުރި ަމއްސަަލެއްއކަން ެއނގެްނ އޮންަނއިުރ އެ ޯލަނީކ 

ްނޓް ޕްަރިއެވޓް ލިިމޓެޑާ ެދމެދު ވެަފިއވާ ލޯުނގެ އެގްީރެމންާޓ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރތާއި ކަިނުފށި އިްނެވސްޓްމެ 

ިއ، ށާާވ ޯލނެއްަކން އެނގެްނޮއންަނަކމަ ފައިގުިޅެގްނ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާތުގެ ހިްއާސާދުރ ފަންޑުކޮށް 

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރުތން މި ޯލުނގެ މުާޢމަާލުތަގއި ަބއިވެިރެވފަިއަވނީ ކަނިފުށި ިއްނވެސްޓްެމްނޓް ޕްރައިވެްޓ 

ަގއި ެވފަިއވާ ލޯނު ެއްގރީެމންްޓަތަކްށ  2013ޭއޕްީރލް  20ލިިމޓެަޑށް ލޯނު ފަނުްޑޮކްށދިނުަމށްަކން އެފަާރތުން 

ިއްސެވެދންެނވުނު ލޯނު އެގްީރެމންްޓަތުކގައި ޯލނު އަނުބާރ  ،ރުުކުރމުްނ ެއނގެންޮއްނނަިއރު ނަޒަ 

ަދްއކާެނޮގތުގެ ރީޭޕމެްންޓ ެޝޑިއުްލެއއް ިހމެނިަފއީިވނަަމެވްސ ެއ ރީޕޭމެްންޓ ޝެިޑއުްލާއ އްެއޮގްތވާޮގުތެގ 

ަމތިން ެއ ލޯުނެގ ެއއްވްެސ ިމންަވރެއް ައިދ އެ ލޯާނެއުކ ަދއްަކްނެޖހޭ އިްންޓެރސްޓްެގ ަޢަދުދެވްސ 

ޯލުނެގ ، އި ށާއްކާފަިއާވަކްނ ެއނގެން ެނތްކަމަ ތިުއނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ލޯުނ ޫދުކިރ ފަރާަތްށ ައނބުާރ ދަ ިއސް 

ގުުޅެމއް ެނތް ދެފަާރެތއްގެ ެދެމުދަގއި ކުރާ ޯލނު މުާޢަމލާްތތަުކަގިއ  ،ެސިކއުިރޓީ ާއއި ޯލނު ޯމޭގްޖުކުރން ަފދަ

ާވ ލޯުނެގ މުާޢަމާލތުގަިއ ިހެމނިފަިއ ނުާވކަްނ ކޮްނެމހެްނ ހުްންނޖެޭހ ސިަފަތްއ ޚުޫޞާމުތ ުއފެިދފަިއ މި 

ިމއީ ގުުޅންުހރި ަފާރްތތެަކއްގެ ެމދުގައި ޫނނީ ނުިހނާގނެ ަފދަ މުާޢމަާލތްތަެކްއކަްނ  ،އެނެގން ޮއންނަ އޮުތުމން 

 ަމާށިއ،ސާުފާވްނ ޮއްނނަކަ

(ެއއްާހްސ  000.001ަވނަ އަަހރުގެ ެޝއަރ ކެިޕޓަްލައކީ  2017މީގެ ިއތުރުން ިއްސތިުއާނފުުކރާ ފަރާުތގެ  30.2

ަކމުގަިއާވިއުރ ިއްސެވ ެދްނެނވުނުފަަދިއްނ ިއސްިތުއނާފުކުާރ ަފރާތުްނ  ޑޮލަރު) ުޔނަިއޓެްޑ ްސޓޭްޓސް 

އެފަާރުތެގ ިހްއާސާދރުްނެގ އަުތން ަނގާަފއިވާ ޯލނު ައިދ އެ ލޯަނށް ަކނަޑއެޅިަފިއާވ ިއްނޓަެރްސްޓ ައނބުާރ 

  ެގ ގޮުތަގއި (Dividend)ީނެގ ހިްއާސެގ ަފިއދާ ަދްއކާަފިއ ުނވިަނމެަވްސ ެއައހަުރެގ ެއ ުކންފު

 (ެއްއ ިމިލއަްނ ެދލަްއަކ ދިަހ ހްާސ ުނަވ ސަޭތަކ ދިަހެއއް ުޔަނއިޓެޑް ްސޓޭޓްްސ ޮޑލަުރ) 1,210,910.00

އަށް ަނޒަުރުކުރުމން އެނެގން އޮްނަނއިުރ  5ހިްއާސާދރުްނަނށް ދޫޮކށްަފިއވާކަން އޮޑިޓް ރިޯޕުޓގެ ސެކްަޝން 

ވަާކަމްށ ީމާރއިްނ ިމަކމަްށ އިްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތން އިސްިތުއނާުފ ޯފުމަގއި އިުޢިތރާުފވެަފއި 

މީާރައްށ ައށްވުެރ އިތަުރްށ  6ށްފަިއާވ %ީބ.ީޕ.ޓީ ޤާނޫުނަގއި ަބާޔްނކޮ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:ބުނެފަިއެވެއެވ.

އި، ުޚޫޞމާތު އުެފިދަފއި މިވާ ޯލނުގެ އިްނަޓރެސްަޓކީ ކުންުފނީގެ ިހްއާސާދރުްނަންށ ޓްެކސް ަދްއކާަފިއާވކަަމށާ 

ޓަކަްށެވަފިއ ިހްއާސާދރުްނނަްށ ލިބޭ ިމަފަދ އިްނަޓެރސްުޓްނެވްސ ެޓްކްސ ދަްއކަްނ ލިބިގެްނާދ އިްނޓަެރސް 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އުިނ ުނޮކށިްފނަަމ ޑަބަްލ ޓެްކޭސަޝންައށް މަގުފަިހެވެގންދާނެަކަމްށ  ަހރަދުންޓަެރްސްޓ ޖެޭހިއރު މި އި 

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތން ަބާޔްނކޮށްފަިއީވަނަމެވސް މި މުާޢަމާލތުަތުކަގއި ިހެމނޭ ަފރާްތަތަކކީ ަތފާތު ާޤޫނނީ 

ާރތާއެުކ ކުާރ ޝަުޚުސްނަކުމަގއި ުވމުން ީބޕީޓީ ޤާޫނނުގެ ޭބުނމަްށ އެިއން ކޮންެމ ަފރާަތުކން އަެންއ ފަ 

އި، ެއޮގތުްނ ިއްސތިއުނާުފުކރާ ފަރާުތެގ ތަެކްއގެ ޮގުތަގިއ ބަލަްނޖެޭހަކަމށާ މުާޢމަލާްތަތކަީކ ތަާފތު މުާޢމަާލތް 

ިއ، ިއްސިތއުާނފުުކާރ ޯލނުަތަކކީ ަވކި ުމާޢމަާލތެްއކަަމށާހިއްާސާދރުްނ ިއސްތިުއނާުފުކރާ ފަރާަތްށ ދީަފިއާވ 

ްޓ ޕްަރިއވެްޓ ިލިމޓެަޑްށ ޫދކޮށްަފިއާވ ޯލނަީކ ބީ.ީޕ.ީޓ ާޤނޫުނެގ ބޭުނަމްށ ފަރާުތްނ ކަނިުފށި ިއންެވްސްޓެމން

އި، އަދި ިއްސތިުއާނފުކުރާ ަފރާުތްނ ހިްއސާާދުރްނނަްށ ލޯުނ ާލެތއްެގ ޮގުތގައި ަބަލްނޖެޭހަކމަށާ ަވކި މުޢާމަ

ްނ ޓްެކްސ އަނުބރާ ެދްއުކުމްނ ެއ ޯލުންނ ިހްއާސާދރުންަންށ އިްސްޓެރސްޓްެގ ޮގުތަގިއ ލިޭބ ަފިއާދއި

 29ަދްއކަްނެޖުހމަކީ ތަާފތު އެެހން މުޢާަމލާަތަކށް ާވިއރު ެއަކުމގެ ަނީތާޖއަަކށް ވެގެްނާދނީ ީބ.ޕީ.ޓީ ާޤޫނުނގެ 

ަވނަ މާްއާދގެ (ކ) ގައި ބަޔާްނޮކށްަފއިާވަފަދއިން އެ މުާޢަމލާަތކީ ގުުޅންުހރި ފަާރްތތަެކއް މެުނވީ ނުުކާރނެަފަދ 

މަ ފުރަަތމަ މީާހގެ ޓެްކސް ބިާނުކރެވޭ ަފިއދާ ިހާސބުކުުރުމަގއި އެ މުާޢމަލާެތްއ މުާޢމަލާެތއް ަކުމގައި ެވްއޖެނަ 

އުިނ ުނުކރުުމްނ ޑަބަްލ  ަހަރދު ައިދ ިމ އިްންޓރެސްްޓެގ  ނެގްނ ޮއންަނަކަމށާއި ނުިހމެުންނކަްނ އެ

ޓްެކޭސަޝްނައްށ މަގުފަިހެވެގްނދާެނަކަމްށ ަޤބޫުލުކެރޭވަކމަްށ ިއްސތިުއާނފުުކާރ ަފރާުތން 

ނޮްކށްަފއިީވނަަމެވްސ އެަފރާތުްނ ުބނާ ުބނުން ސާިބުތޮކްށދެވޭެނަފދަ ެއއްވެްސ ެހްއެކްއ ހުަށހަޅާަފއި ބަޔާ 

ނުވާއިރު ެއއީ ާޤނޫނީ އެްއެވްސ ާމްއދާައަކްށ ރިާޢަޔތުްކުރެމއް ެނތި ަދއްކާަފިއވާ ވާަހަކތަެކްއ ަކަމށް ުވމުްނ 

މީރާއިްނ އެއްެވްސ ާޤނޫީނ ބުރަަދނެްއ ނެްތަކްނ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތން ަދްއކާަފިއވާ ާވހަަކތަުކގަިއ 

 ބުނެފަިއެވެއެވ. 

ަވނަ ާމްއާދގެ (ކ) ަގއި "އެ ުމާޢމަާލަތކީ ުގޅުްނުހރި މީުހްނތަެކއް ެމނުީވ  29ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނނުގެ  ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: .31

ަގިއ ެއ މުާޢަމލާްތ ިހަމނަިއެގްނ ނުުކާރނެ ުމާޢަމލާެތއްަނަމ، ުފަރަތމަ ީމހާގެ ެޓްކްސ ބިާނުކރޭެވ ަފިއާދ ހިސާބުކުުރމު 

ނުވާެނއެވެ" ިމަފަދއިްނ ަބާޔްނޮކށްަފިއ ޮއުތުމން، ެއ މުާޢމަާލަތީކ ގުުޅންހުިރ މީުހންތަެކއް މެުނީވ ނުުކާރެނ މުާޢމަާލެތްއ 

ކީ އިޚްތިާޔީރ މަަކމުގައި ވެްއެޖަނމަ، ުފަރަތމަ ީމހާގެ ެޓްކސް ިބނާުކެރވޭ ފަިއދާ ހިސާުބުކރުުމަގއި އެަފދަ މުޢާަމާލތެއް ިހެމނު 

ަޢމަުލކުުރްނ ާލިޒްމެވެގނާްވަކްނ ެއ ާމްއދާގަިއ  ދުވެިރެވްއޖެަނަމ ެއ ާމްއާދއަށް އެަފަދ ާޙލަެތްއ މެ  ،އި ަކމެްއ ޫންނަކަމށާ

ހަމަަތްއ  ާމަނކުުރުމގެ ނެގްނއޮްނަނަކަމށާިއ ެއހެީނ  ަބާޔންކޮްށފަިއުވުމން އެ"ިހަމނައިެގން ނާުވެނއެވެ" ިމފަަދއިން 

ަވނަ ާމްއދާގެ (ހ) ަގއި "ާޤޫނެންއަގއި ަވކި ޮގތަަކށް ަޢަމލުކުަރްނވާނަެކަމށް ަކނަޑއެޅެިގން  37ގެ  ބާަޔންކުުރމުގެ ާޤނޫނު 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ބާަޔންޮކށްފަިއާވނަަމ، ެއއީ، ެއ ާޤނޫުންނ އުަފއްާދ ބަރީަޢވުެމްއނެްތ ވާިޖެބްއ ނުަވަތ އިްލތިާޒެމްއކަުމަގިއ ބަަލްނވާެނެއެވ. 

މެްއ ުކެރިވާދނަެކަމށް ބާަޔްނކޮްށަފއިވާނަަމ، ެއަކމަކީ ެއަކެމއުްކުރުމގަިއ ލާިޒުމަކެމއްެންތ، އެެހންަނަމެވްސ ައިދ ަވކިކަ 

ާޤނޫުނެގ  ީބ.ީޕ.ޓީ ، ެއކަެމއްުކުރާމއި ުނކުުރުމަގއި އިޚުިތޔާރު ުހްއަދކަެމްއކަުމަގއި ަބލަްނާވނެެއެވ" ަކމަށް ބާަޔްނކޮްށފަިއާވއިރު 

އެ ާމްއާދގައި ބަޔާންކުާރަފަދ  ،"ހިަމަނއިގެން ުނާވނެެއެވ" މިަފަދއިން ޢިބާާރތްކޮްށފަިއުވމުން ަވނަ ާމއްދާގެ (ކ) ަގއި  29

ާޒެމްއަކމުގަިއ ޙާލަެތއް ެމުދވެރިެވްއެޖަނމަ ެއަކަމކީ ެއ ާޤޫނނުން އުަފްއދާ ބަރީޢަވުެމްއނެްތ ާވިޖބެއް ުނވަތަ އިްލތި

 ބަލަެނޖެޭހނެަކަމށް ީމރާިއްނ ުބނެަފއިވެެއެވ. 

ިސވިްލ ަސރިވްސ ކޮިމަޝްނ ވ. އިބާްރީހްމ   ިދވެހިާރްއޖޭެގ ްސްޕީރްމ ކޯުޓްނ ނިްނާމަފިއވާ ނުކުތާއަކީ:ފަސްވަނަ  .32

ސުްޕީރމް ޯކޓުްނ ިމ މައަްސަލ  ،) ަޤޟިއާްޔަގއި A123964ާސިމނު، ިދނަަށ، ގއ.ެގމަނަުފށި (ދ.ރ.ކާުޑ ނަންބަުރ 

ބެއްލެިވ ަފނިޑާޔރުްނެގ ަމޖިީލހަްށ ާފހަަގކުެރުވުނ ުނުކތާަތކުެގ ެދަވނަަކެމްއެގ ޮގތުގަިއ "...ރަްއިޔުތންެގ ަމޖިީލހަުކްނ 

ިކ ފާސްޮކްށަފއިވާ ާޤޫނނަުކްނ އަިދ ެއފަދަ ާޤޫނެނއްެގ ަދުށން ހަދާަފިއާވ ަޤވާިޢެދއްގެ ަދުށން، ަވކި ަކމަކާ ުގިޅެގން ވަ 

ޮގތަަކްށ ަޢމަލުުކުރަމށް ލާޒިމްކޮްށފައިާވަނމަ، ެއކަަމާކ ގުިޅެގން އެޫންނ ގޮތަކަްށ ަޢަމލުކުުރމަކީ ާޤނޫނުގެ ހޫުދުދްނ 

ބޭރުުވްނަކމަށާިއ،...ަވކިގޮަތަކށް ކުުރަމށް ލާިޒްމކޮށްަފިއާވ ކަެމއް، އެޫނންގޮތަކަްށ ޮކށްަފިއާވަކން ސާބިުތުކުރަމށްޓަަކިއ 

 2011/4ހަޅާފަިއީވނަަމެވްސ، ެއފަަދ ެހކިބަަހުކން ސާުފވާ ކަނަްކަމީކ ާޤނޫުނ ަނންބަރު ހެިކްނގެ ހެކިަބްސ ުހށަ

ވަަނ ާމްއާދެގ (ހ) އަްށ ރިާޢަޔްތުކރުުމން ުބރަދަެންއ ދެވޭެނ ަކެމްއ  37(މާަނުކރުުމެގ ަހަމތަްއ ަބާޔންުކާރ ާޤނޫުނ) ެގ 

ވަނަ ާމްއާދެގ  37 ުމގެ ަހަމަތއް ބާަޔންކުރާ ާޤޫނުނގެމާަނުކރު، ) ިމަފަދއިން ަބޔާންޮކށްަފިއުވުމން 15ނޫްނަކާމއި..." (ޞ.

(ހ) ގައި، އެ ާޤޫނނުން ުއފަްއދާ ބަރީަޢުވެމްއެނތް ާވޖިެބއް ުނަވތަ އިްލތިާޒެމްއަކމަުގއި ބަަލްނާވނަެކަމށް ބަޔާްނޮކށްަފިއާވ 

ަވަނ  29ޓީ ާޤޫނނުގެ .ޕީ .ުއޞޫުލ ދިވެިހާރްއޖޭގެ ުސޕްީރްމ ޯކުޓން ަދަމހަްއޓާަފއިވާަކްނ ެއނގެްނ ޮއންނަ އޮުތުމްނ، ބީ 

ާމްއދާގެ (ކ) ަގއި ަބާޔްނކޮްށފަިއާވ ފަަދއިްނ ެއ މުާޢަމލާަތީކ ުގޅުްނހުިރ މީުހްނތަެކްއ ެމނުވީ ުނކުާރެނ މުާޢމަލާެތްއ 

ީރ މަކީ އިޚްތިޔާ ަކމުގައި ވެްއެޖަނމަ، ުފަރަތމަ ީމހާގެ ެޓްކސް ިބނާުކެރވޭ ފަިއދާ ހިސާުބުކރުުމަގއި އެަފދަ މުޢާަމާލތެއް ިހެމނު 

ްމަކެމްއކަްނ އެނެގްނ ިއ، އެަފަދ ޙާލަެތްއ ެމުދވެރިެވްއެޖަނަމ ެއ ާމްއާދއަްށ ަޢމަުލުކުރމީަކ ާލޒިަކމެްއ ޫންނަކަމށާ

 އޮންނަަކމަްށ ީމރާއިްނ ބުނެަފިއެވެއެވ. 

މުާޢަމލާތަކީ ަހަމެއަކިނ ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަރާތުން އެފަރާުތގެ ިހްއާސާދރުްނނާ ެދެމދު ޮކށްަފިއވާ ލޯުނގެ  ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .33

ާއމްދަނީ ޯހުދުމެގ ަމްޤަޞުދަގިއ އިސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރތުން ޮކށްަފއިވާ މުާޢމަާލެތްއ ނޫްނަކން އެނެގން ޮއްނނަަކާމިއ ެއ 

 ަބާޔންޮކށްަފިއވާ ފަަދއިން ގުުޅންުހރި ފަރާތްަތެކއްގެ ެމުދަގއި  ވަނަ މާްއާދގެ (ކ) ަގއި  29މުާޢމަލާަތކީ ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނުނގެ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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މެުނީވ ނުިހނާގނެ މުާޢަމލާެތްއަކން ެއނގެްނ ޮއުތމުްނ އިސްތިުއާނުފކުާރ ަފރާުތން އެަފާރތެުގ ެޓްކްސ ބިނާކުެރވޭ ަފިއާދ 

ަވނަ ާމްއާދެގ ަދށުްނ އުިނ  10ހިސާބުުކުރމަުގިއ ުއިނުކރުަމްށ ެއދިަފއިވާ އިންޓްރްެސްޓެގ ޚަަރަދީކ ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނެގ 

) ެގ (ށ) ަގިއ "...ިމ ލޯްނ ައީކ 1ެގ ( 9ަފިއ، ިއްސިތއުާނފު ފޯުމެގ ެސްކަޝން ކުެރޭވެނ ޚަަރެދއް ޫނނަްކމަްށ ވެ

ެސިކއަރ" ޯލނެްއެގ ގޮުތަގއި ހިްއާސާދުރން ނިްނާމފަިއވަނީ ޭއ.ޭކ.ާއރ.ީޕ.އެްލ ިއން ޭކ.ައއި.ީޕ.އެްލ ައްށ ދީަފިއާވ -'އަން

ުވމުން ޚުޫޞާމތު އުެފިދަފިއިމވާ ޯލނަކީ ެސުކއަްރްޑ ލޯަނކީ 'ެސކުައރ ޯލން' ެއއް ަކަމށް ާވީތެއެވ..." ކަމަށް ަބާޔްނކޮށްފައި 

 ުލ ނުުކާރަކން ެއނގެން އޮންަނަކަމށް ީމާރއިްނ ބުެނފަިއެވއެެވ. ލޯެނއްކަަމްށ ުޚުދ ިއްސިތއުާނުފުކރާ ަފާރތުްނެވްސ ޤަބޫ

ާދަތކާިއ، ޯލނު "ެސުކއަރ" ުކރުަމްށޓަަކިއ އެކަީށެގްނވާ ާމއް ން ްސިތުއނާފުކުރާ ފަާރތު އި  ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .34

ޯކރ ަގިއ ެއްޓޯމސްިފއަރ  2019ުޖަލއި  8ަޝރުުތަތާކއިެއުކ ޤާޫނީނގޮުތން ތަްނފީުޒކުެރޭވ އިުތރު ެއއްަބްސުވެމއް 

 ،ޕްރައެިވޓް ިލިމޓެޑާ ެއުކންުފނީގެ ިހްއާސާދރުްނނާ ެދެމުދ ާޤއިްމުކެރިވފަިއާވަކމަްށ ަބާޔްނކޮށްަފިއީވަނަމެވސް 

އޮިޑޓް މަރުަޙލަާގިއވެސް ައިދ ިއއުިތރާުޒ ަމރުޙަާލގަިއެވްސ އެަފރާުތން ބުާނ ބުނުްނ ިއްސތިއުނާުފުކާރ ފަރާުތން ީމާރގެ 

އިްސތިުއނާުފުކާރ ފަރާތުން ަޙވާލާދީަފިއާވ  ،ސާބިުތޮކްށެދޭވެނފަަދ ިލެޔިކުޔމެްއ މީާރައްށ ުހށަަހޅާފަިއ ނުވުުމެގ ސަބަބުން 

، އެފަަދިއްނ ެއ ިލެޔިކުޔެމްއެގ ަޞއްަޙަކާމމެުދ ުސާވުލ ލިޔެިކުޔުމެގ ަޞއްޙަަކްނ ީމރާައްށ ކަަށަވރުުކެރވިަފިއ ނުވާއިރު 

ރާަކަމާށިއ، އުފެދިަފިއާވ ިލެޔކުިޔަމީކ ާޤނޫީނ ގޮުތްނ ބުރަަދނެްއ ދެވޭެނަފަދ ިލެޔކިުޔެމްއ ނޫންކަުމަގއި ީމރާިއްނ ފާަހަގކު 

ޞޫާމުތ ުއފެދިަފިއިމާވ ަގއި އިުތރު ެއއްަބްސުވެމއެްގ ަދށުްނ ޚު  2019ޖުަލިއ  8ައދިަހަމއެެހންެމ ބަހުްޘގެ ބޭުނަމށް 

އެ ުމޢާަމާލތަކީ ގުުޅން ނެތް ދެަފރާެތްއގެ ެދެމުދގައި ޯލނުގެ މުާޢމަލާެތްއ  ،ލޯުނތައް ެސކުައރ ޮކށްފައިވާަކަމށް ބެލިަނަމެވސް 

ވޭޯތ ކުާރނެަފދަ ގޮަތަކށް ޮކށްފައިވާ ުމޢާަމލާެތްއތޯ ެދެނަގތުމަްށަޓކައި ަބލާނެ ަހމަެއކަނި ަކމަކީ އެ ލޯނު ެސުކއަރ ކޮށްަފއި 

ޯލނު ެއްއބަްސުވުމގެ  ،އި، ެއޮގތުން ށާ ޭއގެ ބަދަުލަގއި އެ ލޯުނގެ ެއހެިނެހން ިސފަަތަކްށެވސް ބަަލން ެޖޭހނެަކމަ  ،އި ަމށާނޫްނކަ 

ަދށުްނ ރީޭޕަމންޓް ެޝޑިުއްލެއއް އެކުަލާވލާަފިއވޭޯތ އާިއ ެއ ރީޕޭެމްނޓް ެޝޑިުއލްާއ ެއްއގޮަތްށ ެއ ޯލނު ައނބުާރ 

ޯމޭގްޖ ުކުރން ަފަދ ކަްނަތއްަތަކީކ ެއ ޯލނަީކ "އާރްމްސ ެލންްތ ޓާރްމްސ" ާއ ެއްއޮގތަްށ  ަދއްކާަފިއވޭތޯ ާއއި ލޯނު 

ކޮްށފައިާވ ުމާޢަމލާެތއްޯތ ެދެނަގުތމަށްަޓަކިއ ބަާލެނ ަކންަތްއތަްއަކުމަގިއ ވީިހނދު، އިސްިތުއނާުފކުާރ ަފރާތުްނ އެފަާރުތެގ 

އިާވ ޯލުނގެ މުާޢަމލާތުަތަކީކ ެއ ޯލނުަތުކެގ އެއްަބްސުވްނަތކުގަިއ ޫޞާމުތ އުެފދިފަ ހިްއާސާދރުްނެގ އަުތްނ ަނގާަފިއިމާވ ޚު 

މަްށ ރީޕޭމެްނޓް ެޝިޑއުްލއާ ެއއްގޮްތާވޮގތުގެ މަިތން އެ ލޯުނަތއް ހިްއސާާދރުްނަނށް ައނބުރާ ަދއްކާަފއި ނުވާ ލޯުނަތެކްއކަ 

 މީާރިއން ުބނެަފިއވެެއވެ.



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ށް ކަނޑަައޅައި، ބަހާފައިަވނީ ައިއ.އެްފ.ާއްރ.ެއްސ ާއިއ ހިްއާސެގ ފަިއާދ ިހްއާސދާރުްނނަ  އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ: .35

ާމލީ ިހާސބުތަުކަގއި ިހަމނަިއ، "އްެކޫރ" ުކރުމަށްަފުހަގިއކަަމާށިއ،  ހަރަދުއެްއޮގތްވާގޮުތެގ ަމތިްނ ިއްނޓަެރްސޓް 

އެްޓޯމްސފިައރ ކޯރ ްޕަރިއެވޓް ިލމިެޓޑުްނ ައދާކުަރންޖެޭހ ަޢަދުދަތްއ އެފަާރުތެގ އެްކްސޓާރނަްލ ޮއޑިުޓަގިއ 

އިދާިއްނ ެޓކްސް ެނުގުމެގ  ފަ ޔަާފރީގެވި  ،ކަަށަވުރކޮށްީދފަިއާވަކމަްށ ިއްސިތއުާނފުުކރާ ަފާރތުްނ ބާަޔްނޮކްށފައިވީަނަމެވސް 

ަގާވިއދު 
15

ަވނަ ާމްއާދގެ (ނ) ަގއި ަބާޔންޮކށްަފިއވާ ަފަދިއން ައިއ.އެްފ.ާއރް.ެއްސ  8(ބީ.ީޕ.ޓީ ގަާވިއުދ) ގެ  

ްސޓޭްނޑަރްޑާއ އެްއޮގްތވާ ގޮުތެގ މަތީން ހިސާބުކުާރްނޖެހެީނ ެއަކއުްނޓިްނގ ްޕރޮފިްޓަކމަްށވާިއރު، ެއއާ ިޚލާަފށް ެޓްކްސ 

ބީ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނެގ  ވޭ ފަިއދާ ިހސާުބކުަރްނާވނީ ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤޫނނާއި ީބ.ީޕ.ޓީ ަގާވިއދާ ެއްއޮގތްވާ ގޮުތގެ ަމތީން ކަން ބިނާުކރެ 

ާދެގ (ށ) ގަިއ ބާަޔންޮކށްަފިއާވިއރު، ެއ ާމއްާދަގއި، ީބ.ޕީ.ީޓ ާޤނޫުނަގިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގުތެގ ަމތީްނ އް ަވަނ މާ 3

ްނ އެްއެވްސ ޢަަދެދއް ުއނިކޮްށެގްނނާުވެނަކަމްށ ބަޔާނޮްކށްަފއި އޮްނަނއިުރ، ެޓްކްސ މެުނީވ ެޓކްްސ ބިނާުކެރވޭ ަފިއާދއި

ަދއްކާ ަފާރތުްނ އެަފާރތެުގ ގުޅުންުހރި ަފާރެތްއގެ އަުތްނ ނަގާަފއިވާ ލޯަނކީ ުގޅުންހުިރ ަފރާްތތަކެްއެގ ެމުދަގއި ނޫީނ 

ަވނަ މާްއާދގެ (ކ) ގެ ދަުށްނ، އެ މުޢާމަާލަތކީ ެޓްކްސ  29ނުުކާރނެަފދަ ުމޢަާމލާެތއް ކަުމަގިއވާަނަމ، ީބ.ީޕ.ޓީ ާޤނޫުނގެ 

ަމްށ އެނގެން ޮއންަނކަ ަދއްކަ ަފރާުތެގ ެޓކްސް ިބނާުކރޭެވ ަފިއދާ ހިސާުބކުުރުމަގއި ިހެމިނގެްނުނާވނެ ުމޢާަމާލތެްއަކން 

 މީާރިއން ުބނެަފިއވެެއވެ.

ރާެގ އޮިޑޓުގެ ނިްނުމާމެމުދ އިއުިތާރޒުކުުރުމްނ ިމ މަްއަސލަައީކ އިްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތްނ މީ ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ: .36

އެފަރާުތން ުކިރ ިއއުތިރާޒު މީާރއިްނ ބެލުަމށްފަުހ ީމރާއިްނ ޮއިޑޓް ަމރުޙަާލަގއި ނިްނމާަފއިވާ ިންނުމމަްށ ބަދަުލެގންނަްނ 

އެ ިނންމުްނ އިސްިތުއާނުފކުރުަމްށ ެޓްކސް އެީޕްލ  ،ނުެޖޭހކަމުގަިއ އިުއިތރާުޒ މަުރޙަލަާގިއ މީާރިއން ިންނުމމުން 

 ނިްނމި  މަރުޙަާލގައި  ިއއުތިާރޒު މީާރގެ  ަމރުޙަާލއަކީ  ޓްަރއިބިއުނަލްައްށ ުހށަހަޅާފަިއާވ ަމއްސަަލެއްއަކުމަގއި ވާިއރު، މި

ަފިއާވ ގޮަތްށ މީރާިއން ިއްސތިުއާނުފުކރާ ަފރާތުްނ އެދި ،ނޫްނަކާމއި  މަރުަޙާލއެއް  ީމާރައށް ަބަދުލކުެރޭވނެަފދަ  ނިްނމުން

ނިްނމާަފިއާވ ިންނުމަމްށ މީާރައްށ ބަދަުލެގެނޭވނެަފަދ ިއޖުާރަޢތެްއ ިމ ަމރުަޙލާަގިއ ނެްތިއރު، ިމ މައްސަަލިއަގިއ ކަްނ 

ހިނގާފައިވާ ޮގތުްނ މި މުާޢަމލާްތތަަކީކ ގުުޅން ުހރި ފަާރްތތަެކްއެގ މެުދަގިއ މެުނވީ ުނކުާރނެ މުާޢަމލާެތއް ަކުމަގިއ 

، ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރުތގެ ޓެްކްސ ިބނާުކރެވޭ ފަިއާދ ިހސާުބކުުރުމަގއި ޚުޫޞާމުތ އުފެދިަފިއިމވާ މުާޢަމާލްތ ުވމުން 

   ށްަފިއެވެއެވ.ަމށް މީާރއިްނ ަބާޔންކޮ ނުިހމެޭނެނކަ 

                                                            
  ަގާވއިުދ)ޔަފީާރގެ ފައިާދއިން ެޓްކސް ނެގުުމެގ (ވި R/2011-35ގަާވއިުދ ަނންަބުރ  15



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ެއޭދޮގތެުގ (ށ) ގަިއ އެަފރާުތްނ  10ިއްސިތުއނާުފކުާރ ފަާރުތން އިސްިތުއނާުފ ޯފމުގެ ެސްކަޝްނ  ނުކުތާއަކީ: ދިހަވަނަ .37

ަގއި، ެއ ައުކރުގެ ަދުށން އެފަރާތުްނ ިހމަނާަފއިވާ ތާވަުލަގއި ަބާޔްނކޮށްަފއިވާ ޫޖރިމަާނާއިއ އިްނޓްެރްސޓް ައިދ ޓެުކުހެގ 

ޮގތަުގއި އިުތަރށް ައރާފަިއާވ ަފއާިސ ަމޢާފުޮކށްިދނުމަްށ ެއިދަފއިވާިއުރ، ދަްއަކްނޖެޭހ އެްއެވްސ ޓެްކްސެއްއ 

ކުާހ ުގޅޭ އެްއެވްސ ާޤޫނނެްއެގ ދަުށން ކުެރެވން ޮއންަނ ަކެމއްކަން ެއނގެްނ ެނތްިއުރ، ައިދ މަޢާުފޮކްށދިނުމަީކ ޓެ 

ަދއްކަްނެޖޭހ ެޓކުުހެގ ޢަަދުދ މާްފުކރުމެުގ އެްއެވްސ ާބރެްއ ަކނަޑއެިޅެގްނ ެޓްކްސ އެޕީްލ ްޓަރއިބިުއނަަލްށ 

ަދުދ ްނ ަދއްކަްނެޖހޭ އަ ްކްސެގ ޮގތަުގިއ އެަފާރތުލިބީިދފަިއުނާވިއރު، ިއްސތިުއާނފުުކރާ ފަާރުތްނ ެއިދފަިއާވގޮަތްށ ޓެ 

ައދި ޓެުކާހ  ަކމެްއ ނޫްނަކަމށާއި  މަޢާުފޮކްށިދނުމަކީ ޓެކްްސ ެއޕީްލ ްޓރައިބިުއނަްލއަްށ އެަކުމެގ އިޚްިތާޞްޞ ލިިބެގންވާ 

ުގޅޭ ބެެލނިވެރި ާޤނޫނުެގ ޔާރު ޓުެކހާ ައަދުދަތއް މަޢާްފުކުރމުގެ އިޚްތި ގުިޅެގން އުަފްނެވެގންދާ ޫޖިރމަާނއާއި އިްންޓެރްސުޓގެ 

ާޤޫނނު ނަްނބަރު ެޓްކސް ެނުގމާބެޭހ  ަދށުން ކަނޑައެިޅެގން ލިިބީދފަިއޮއތީ ޮކިމަޝނަރ ޖެނެަރލް އޮފް ެޓްކޭސޝަްނއަށްަކން

ަވނަ ާމްއާދައށް ބެުލމުން އެނެގން އޮންަނިއރު، ެއައަދުދަތއް މަޢާްފޮކްށިދުނމަީކެވސް ޓެްކސް އެީޕލް  75ގެ ިއދާރީ ާޤނޫނު 

  މީާރިއން ުބނެަފއިެވެއެވ. އިބިުއނަލްެގ އިޚްިތާޞްޞެގ ތެޭރަގިއ ިހމެޭނަކެމއް ޫނންަކުމަގއި ޓްރަ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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  ންބަރުންގެ ރައުޔުމެ 

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލުގެ ރައުޔު

ހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ފާ އެޓްމޮސްފިއަރ ކޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ ގައިއިސަލަމި މައް

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

ލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ަމައްސ ،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ައިވާ ނުކުތާތަކަށާއިފާހަގަކޮށްފ ) ގެ ފަރާތުންރައްދުވާ ފަރާތް

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

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

 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ތަޠުބީޤުކުރުން

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

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

 މިަފަދިއންެނެވ. 

ގެ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ޯކޓުތަކާބެހޭ ާޤނޫނު  . 2
16
ވަނަ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނކޮްށފައިވަނީ "ކޯަޓކުން ިނންމާ ނިްނމުމަކަށް ަޢަމލުުކުރްނ  77 

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

ނިްނމުަމީކ ވެރިކަްނ ހިްނާގ ަފރާުތންާނިއ، ަރއްޔިުތްނެގ ަމިޖލީހުްނާނއި، ައުދުލ ިއންސާުފ ާގިއމުުކުރުމެގ ާބރުންނާިއ، 

 ުމސްަތިޤއްލު ަމާޤުމަތކުގަިއ ތިބިީމހުްނާނއި ަދއުަލތުގެ ުމައްއަސާސތުަކްނާނއި، ަދއުަލުތެގ ަމާޤުމތަކާ ަހވާުލެވތިބި

މީުހންާނއި ސިަފއިްނާނއި ުފލުުހންގެ ަމއްަޗށް ެއކެުލިވެގންވާ ަސލާަމތީ ިޚުދަމްތތަކުްނާނއި ެއންެމހާ ަރްއިޔތުން ެއަމއްަޗްށ 

 . ތަބުާވްނ ާލޒިުމ ނިްނމުެމެކވެ." މިަފަދިއންެނވެ 

ާވަހކަަތކުްނާނިއ ހުށަަހޅައިަފިއާވ ބެލެުމްނާދ ިމ ަމްއސަަލިއަގއި އިްސިތުއނާފުކުރާ ަފރާތުްނނާިއ ީމރާިއްނ ަދއަްކއިަފިއާވ  . 3

ލިޔެިކުޔްނތަކުްނ، ަމްއަސލަިއެގ ޚޫުޞާމތު އުެފިދފައިވާ ަމިއަގނޑު ާޤނޫީނ ނުުކތާަތކަކީ ާއްމްސ ެލންުތ ާޓްމްސަގިއ 

ާފރީެގ އި ިވޔަ ހިްނަގއިފަިއވާ ުމާއމަާލތެްއކަން ުނަވތަ ނޫނަްކން ެދެނގަުތާމއި، ޯލނު ެނުގުމގެ ާއންމު ުއޫސލުތަކާބެހޭ ޮގތުްނނާ

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

                                                            
  (ިދެވިހާރްއޖޭގެ ކޯުޓަތާކެބޭހ ާޤޫނނު) 2010/22ޤޫާނުނ ަންނަބުރ   16



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ނުުކާތތަކާ ގުިޅެގން ިމ ޓްަރއިިބއުަނލުްނ ބަަލިއފަިއާވ ީސ.ީޑ.ެއލް.އެްޗ.ީޓ ަމއްސަަލިއަގއި ޚޫުޞާމތު އުެފިދފަިއާވ ޤާޫނީނ 

ިޑްވސް ިއންަލންޑް ެރެވނިއު އޮޯތިރޓީ ަމްއސަލަ ޯއަޝނިކް މޯްލިޑްވސް ވ. ޯމލް
17
ާއއި ސެްންކޗުައރީ ޭސންްޑސް މޯލްިޑްވްސ  

ވ. ޯމލްިޑްވްސ ިއންަލންްޑ ެރެވނިުއ އޮޯތރިީޓ މަްއަސަލއާއި 
18

ުއރީޫދ މޯލްިޑްވްސ ޕަބްިލްކ ލިމިޓެްޑ ޮކމްެޕނީ ވ.  

މޯލްިޑވްސް ިއްނލަންްޑ ރެެވިނުއ ޮއތޯރިީޓ ަމްއސަލަިއަގއި 
19

މަިއފަިއެވެއެވ. އެެހްނ ަނމަެވްސ، ިދެވހިާރްއޭޖެގ ގޮެތްއ ިނން  

ހަިއކޯުޓން ުޙުކމްކޮްށފަިއވާ ަމިއަނރ ިއްނޓަރޭނަޝނަލް (ލަުބާއން) ިލމިެޓޑް ވ. ޯމލްިޑްވސް ިއންަލންޑް ެރެވިނއު އޮޯތރިޓީ 

ަޤޟިްއާޔިއން 
20

ިމެޓޑް ވ. ިމ ޓްަރއިބިުއަނލުްނ ކުިރްނ ނިްނަމއިަފިއާވ ަމއިަނަރ ިއްނަޓރޭނަޝނަްލ (ލަބުާއން) ލި  

މޯްލިޑވްސް ިއންލަންްޑ ރެެވިނއު ޮއތޯރިީޓ ަމްއސަލަިއގެ 
21

ިންނުމމަްށ ާތީއުދކޮްށފަިއާވީތ، ަހިއކޯުޓެގ ިންނުމން ިމ  

ަމއްސަަލިއަގއި ތަޠުީބުޤުކރަްނެޖހޭަކަމށް އަުހެރން ެދެކެމެވ. ެއހެނީ ިމ ްޓަރިއބިއުނަލުްނ ގޮެތއް ނިްނަމއިަފިއވާ ަމިއނަރ 

 ލަ ާއއި ެބެލމުންާދ ިމ މަްއަސަލއިަގިއ ާޤނޫީނޮގތުްނ އެއޮްގތް ުނކުތާަތެކއްވެެއެވ.އިންަޓރޭނަޝަނލް ަމްއސަ 

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

 އިާދރާއަކަްށ ަދްއަކްނޖެޭހ އިްނޓެރްސްޓ ފަިޔަވިއ، "އެްމ.ައިއ.ާއރ.ޭއ ިއްނ ޤަބޫުލކުާރ ެއްއވެްސ ބޭންެކްއ ނުަވަތ މާލީ 

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

 މިަފަދިއންެނެވ. 

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

ަވަނ ުނުކާތގައި ބަޔާްނޮކްށފައިވަީނ  23.3ރެެވިނއު އޮޯތިރީޓ ޤިަޟއްާޔަގިއ ަފނިޑާޔުރ ުޙަސއިްނ ަމީޒުދެގ ރަުއޔުެގ 

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

ދާނެތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އެ އިންޓްރެސްޓް ކަނޑައަޅާއިފައިވަނީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ލޯނުގެ މުއާމަލާތަކުންތޯ އުނިކުރެވި

ަގިއ  23.5" މިަފަދިއންެނވެ. ީމެގ ިއުތުރން، ފަނިޑޔާުރ މަޒީުދެގ ަރުއުޔެގ ބަލަންޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 .Dixie Dairy Corp vބާަޔންޮކށްަފިއަވީނ " ެއެމރާިކެގ  ުޔނަިއެޓްޑ ްސޓޭްޓްސ ެޓްކްސ ޯކޓުން ިންނމާަފއިާވ 

22
Commissioner ަމްއސަަލިއަގއި ުގޅުނ 

                                                            
  މައްަސލަ  B/2019/034-CA-TATގަިއ ިންނމަިއަފިއވާ  2021ޖޫން  15މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  17
  މައްަސލަ  B/2019/035-CA-TATގަިއ ިންނމަިއަފިއވާ  2021ޖޫން  15މި ޓްރަިއިބުއަނުލްނ  18
  ަމއްަސލަ  B/2019/008-CA-TATއި ިންނަމިއަފިއވާ ގަ  2021ޮއގަސްޓު  30ްނ މި ޓްރަިއިބުއަނލު  19
  ޤަޟިްއޔާ  A/78-2021/HCާއއި  ަޤޟިއްޔާ A/77-2021/HCަގއި ުޙުކްމޮކށްފަިއވާ  2021ޮނެވްނަބރު  16ދިެވިހރާްއޭޖގެ ަހިއޯކޓްުނ  20
  ަމއްަސލަ  B/2019/002-CA-TATަމއްަސަލ ާއއި  B/2019/001-CA-TATަގއި ިންނަމިއަފިއާވ  2020ޮނވެނަްބރު  18މި ޓްަރިއިބުއަނުލްނ  21
ަމއްސަލަ.  Dixie Dairy Corp v. Commissioner (74 T.C. 476 (U.S.T.C. 1(980ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭްޓްސ ޓެކްސް ކޯުޓން ިންނމަިއަފއިވާ  22

  މައްަސަލިއެގ' ޮގުތގަ  Dixie Dairy Corpމީެގ ަފުހްނ އެ މައްސަލައަށް ހަވާާލޭދީނ "



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ަހޤީޤަުތަގިއެވސް ލޯުނތޯ ުނަވތަ ިއުކއިީޓތޯ ަކނަޑެއޅުުމަގިއ  (Related Party loan)◌ްހުރި ފަާރްތތުަކން ދޭ ލޯުނަތަކކީ  . 6

 ިމފަދަިއްނެނެވ.    ޓްެސްޓ ަބާޔްނކޮށްފަިއެވއެެވ." Debt-Equityބޭނުްނކުުރމަށް 

 

 Dixie Dairy Corp v Commissioner ްގެ މައްސަލައާބެހޭގޮތުނ  

މައްސަަލިއަގއި ުޚޫޞާމތު އުެފިދަފިއވާ ނުުކާތތަުކެގ ތެެރިއން ެއ ޯކޓުްނ  Dixie Dairy Corpތިްނަވނަ ކަަމީކ،  . 7

 Associated Grocers ofޮގތެއް ިނންމަނެްޖުހނު އެްއ ުނކުާތއަކީ އެ ަމއްަސަލިއގެ ިހެމޭނ ަފރާތެއްކަަމްށާވ 

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

އަްށ ީދފަިއާވ ޭކްޝ އެްޑާވްންސތަކަކީ ޯލނެްއަކްނ ުނަވަތ ެކޕިޓަްލ  (Radio Broadcasting“ެގ ފަުހްނ (މީ

އެްއގެ ގޮުތަގއި އެފަާރުތން ުއނިުކރަން  Bad debtިއން  Associatedކޮްންޓރިބިުއަޝނެްއަކން ކަނަޑއެުޅެމެވ. އެެހީނ، 

ަކަމށް ެއ ަފރާުތްނ ސާިބތުޮކްށީދެގްނނެެވ. ެއ މަްއސަލަިއެގ ެއއް  bona-fide debtބޭނުނިްވ ައަދދު އުިނުކރެެވްނ ޮއތީ 

 ރަުއުޔަގިއ ަބާޔންޮކށްަފިއވަނީ އަްނަނނިވި ޮގަތށެެވ.

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.  

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

ެވ. އެ ެޓްސަޓކީ އެަފަދ އިުކިއީޓ ޓެްސޓެްއ ޭބނުންކޮްށަފއިވެއެ -ކެިޕޓަލް ޮކންްޓރިބިުއަޝެނއްަކން ެދނެގަުތަމްށ ޑެޓް 

ޚޫުޞާމތުަތއް އޮތް ޔުަނިއޓެްޑ ްސޭޓްޓްސެގ ެއކި ޯކޓުަތކުން ނިްނަމއިަފިއާވ ަމއްސަަލަތުކން 
23

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; 

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; 

                                                            
23   A. R. Lantz Co. v. United  factors);(5th Cir. 1972) (13  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). 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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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/2019/108މީާރެގ ަނންބަރު  . 9

ަކަމށް ކަނޑަައޅަިއފައިވަީނ އެ މުާއމަާލްތ  (disallow)ޚޫުޞާމތުުއެފދިަފއިވާ ޯލނު ިއްނޓްރެްސްޓ ުއނިުނކުެރވޭނެަކަމްށ 

ެޓކްސް ނެގުުމެގ  ާއމްސް ެލްނތު ާޓްމްސގަިއ ހިނަްގިއަފއާިވ މުާއމަާލަތކަްށ ުނާވތަީކަމށް ުބނެ ިވަޔފާީރގެ ފަިއާދއިން 

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

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

ޮއްތއިުރ،  ޮޑލަުރ) ުޔަނިއޓެްޑ ްސޓޭްޓސް   (ެއއް ހާސް 1,000.00ރ ކެޕިޓަްލެގ ޮގތަުގިއ ކުްނފުީނެގ ެޝއަ .14

 ލޯުނ ދީަފއިވަީނ ެޝއެރހޯލްޑަރުްނެގ ެޝައރހޯލްޑިްނގގެ ިއްނަސއްަތައށް ިރާއޔަްތކޮށްެގްނ؛ ައދި 

 ލޯުނތަަކށް ެއއްެވްސ ގެެރންީޓެއްއ ުނަވތަ ޯމޭގެޖްއ ަނަގއިަފއިނުުވން؛ ައދި  .15

 ތާރީާޚ ަހަމއަްށ ލޯނެުގ ޕްިރްނިސޕަލް ައދި އިްނޓްރެސްްޓ ަދއްކަިއފަިއނުުވްނ؛ ައދި އޮިޑޓް ިނނިްމ  .16

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

 ސަްބއޯިޑނޭްޓޮކށްފަިއވުން 

 

  އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތާބެހޭގޮތުން ޚުޞޫމާތު

ހަަތރަުވނަ ަކމަީކ، ޅ. ކަިނފުީށަގއި ިހންގަުމްނދާ އެްޓޮމްސފިައރ ކަިނފުށި ިރޯސަޓކީ ކަނިުފށި އިްނެވްސޓްމަންޓް ްޕރަިއެވްޓ  .10

ލިިމޓެޑް 
24

ެގ ިރޯސޓެްއަކާމިއ ެއ ިރސޯުޓެގ ފިނިިޝްނގ މަސަްއކަްތ ިންނުމަމްށޓަަކިއ ކުިރަމިތވެަފއިވާ ާމީލ ަދތިަތަކާކ 

ޮކމާަޝލް ޭބްނަކުކްނ ުނަވތަ ބޭުރ ަޤުއެމްއގެ ބޭްނަކކުްނ ލޯނެްއ ެނުގަމްށ ަވުގުތ ުކޑަަތން  ގުިޅެގްނ، ައިދ ިދވެިހާރއްޭޖގެ 

ެއްޓޮމސްިފައރ ކަިނފުށި ިރސޯޓް ޕްރަިއެވްޓ ިލިމޓެްޑެގ (ީމގެ ފަހުްނ ވެަފިއވާީތ، ެއ ިރސޯުޓ އޮަޕރޭްޓކުރާ ަފާރތްަކަމްށވާ 

                                                            
  ވެޓް ިލމިޓެޑަްށ ީމގެ ަފުހްނ ުމާހަތުބކުާރީނ ކޭ.ައއި.ީޕ.އެލް ޮގތުަގއި ަކިނުފށި ިއްނވެްސޓްމަންޓް ޕްަރއި   24



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލ) ފަާރތުްނ ޯލެނއް ޯހދައިފައިވާކަަމްށ ަމްއސަަލިއގެ ިލެޔިކުޔންަތކުްނ އެނެގެއެވ. ބެެލމުްނާދ ަމއްސަަލ 

ިއްސތިުއނާުފޮކްށފައިވާ ަފރާްތ ަކމަްށވާ ެއްޓމޮްސފިއަރ ޯކރ ްޕަރިއވެޓް ލިމިެޓްޑ (މެީގ ފަުހން ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާްތ) 

ށި ރިސޯްޓ ޕްަރިއެވޓް ިލިމޓެޑްގެ ހޯލްިޑންގ ޮކްމޕެީނކަާމއި، ޭއ.ކޭ.އާރް.ޕީ.އެްލެގ ފަާރތުްނ ައކީ އެްޓޮމްސިފއަރ ކަނިފު 

ކުރަުމްށޓަަކިއ، ިއްސތިއުނާުފުކާރ ފަރާުތެގ ިހްއާސދާރުްނެގ  Onlendޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލްއަށް ީދަފއާިވ ލޯުނެގ ފަިއާސ ޯހާދ 

ށް ިއްސިތއުާނުފކުާރ ަފާރތުގެ ހިްއާސާދރުްނެގ ކިބަިއްނ ެޝއަރހޯލްިޑންގެގ ިއްނަސއްަތިއގެ ިމްނަވަރްށ ިނސްަބްތާވޮގތަ 

ލޯުނ ނަގަިއފަިއެވެއވެ.
25

ިއސްވެަބާޔންކޮށްަފިއާވ ޭބުނމަްށ ިއްސިތުއނާފުކުާރ ފަރާތުގެ ިހއްާސާދުރްނަކމަްށވާ ައލްާފިޟްލ  

ލްާފިޟލް ަސލީލް ަޕނިގްާރީހ އަ  ާއއި އާރކިެޕލަގޯ އިްނެވްސްޓމަްންޓސް ްޕރައިވެޓް ިލިމޓެްޑއާއި މުަޙްއމަދު ޢަްބުދލް ަލޠީފް 

 2013ެއޕްީރްލ  15އާިއ ައލްފާޟިްލ ިއްސާމއިްލ ިޙލްީމ ާއިއ އަްލފިާޟްލ ނިާރވް ުކމާުރ ަބނާްސލެީގ ކިަބއިްނ 

ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާުތްނ ޯލނު ަނަގއިަފިއާވަކން ެއނގެއެެވ.  މީާރިއން ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަރާަތށް ޮފުނަވއިަފިއވާ 

ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓގެ  PT/2019/107LBD/B-ARނަންަބުރ 
26

 1.1(ެއނެްކްސޗަރްސ) ެގ އެެނކްސްަޗރ  6ެސްކަޝްނ  

ަގއިވާ ޮގތުން ިއސްިތއުނާުފުކރާ ފަރާުތގެ ިހްއާސދާރުްނގެ ކިަބިއން ނަަގއިަފިއވާ ލޯުނތަުކގެ ތެރެިއން ޯލނު ިއންްޓރެސްްޓެގ 

ފަާރާތއި އަްލާފިޟލް ިއްސާމިއލް ޙިލްމީ އާ ދެެމދު ޮއްތ ޮގތަުގއި އުިނނުުކރެޭވެނަކމަށް ިނންމަިއފަިއަވނީ ިއްސތިުއނާުފުކރާ 

ލޯުނ މުާއަމލާާތުގޅޭ އިްންޓރެސްާޓއި، ިއްސތިއުާނުފުކރާ ަފާރތާިއ އަލްާފިޟްލ މުަޙްއަމދު ޢަބްދުްލ ލަޠީްފ އާ ެދމެުދ ޮއްތ 

 ެދެމުދ އޮތް ޯލުނ ލޯުނ ުމއާމަާލތާގުޭޅ ިއންްޓެރްސާޓިއ ިއްސިތއުާނފުުކާރ ަފާރތާިއ އަްލފާޟިްލ ަސލީްލ ަޕނިގްާރހީ 

ުމާއމަާލާތގުޅޭ ިއންްޓެރްސޓެެވ. ިއްސވެަބާޔންެވިދޔަ ތިން ަފާރތާއި އިސްިތުއާނފުުކރާ ފަާރތާ ެދެމދު އޮތް ލޯނު ުމާއމަާލުތެގ 

 ަދށުން ެއފަާރްތަތަކށް ަދއަްކންޖެހޭ ިއންްޓެރްސޓް ިއސްިތުއނާުފކުރާ ފަާރތުން ެއްކރޫކޮްށފަިއާވަކމާިއ، ިވަޔފާރީގެ ފަިއާދއިން 

) ެގ ަދުށން އުިނުކރުަމށް އެ ފަާރުތެގ ޓްެކްސ ބާަޔުނަގިއ 5ަވނަ މާްއާދެގ (ހ) ގެ ( 11ޓެްކްސ ެނުގުމެގ ޤާޫނނުގެ 

ހިަމަނއިފައިާވަކން ެއނގެްނޮއންނަިހނދު، ިދެވިހރާްއޭޖގެ ަހިއޯކުޓން ނިްނމަިއފަިއވާ ަމއިނަރ ިއްނޓަރޭނަޝނަލް ވ. މީާރ 

 އުިނުކރެިވާދނެޯތ ަކނަޑއެޅުުމެގ ކުިރން، އެ ިއންްޓެރސްޓް ަކނަޑއަާޅއިަފިއަވީނ ަމއްސަަލިއަގއިާވ ަފަދިއން ިއންްޓރެސްޓް 

ަވަނ ިފްޤާރަގިއ ފާަހަގކޮށްަފިއާވ  63ހަީޤަޤުތގަިއެވްސ ލޯުނެގ ުމާއމަާލތަކުްނޯތ ބަލަްނޖެޭހނެެއެވ. ެއޮގތުްނ، ިމ ރަުއުޔގެ 

Dixie Dairy Corp  ަތކުެގ ެތރެިއްނ މި ަމްއަސަލއިަގިއ ުޚޫޞާމުތ ކަްނަތއް 13މަްއަސލަިއަގިއ ިރާއޔަްތކޮްށފަިއާވ

ައންަނިނިވ ، . ެއޮގުތންއުފެދިަފިއާވ އިންޓްެރްސޓް ުއނިނުކުރޭެވެނަކަމށް ިނންިމ ސަބަބުތަަކށް ަތޠުބީުޤުކރަްނެޖހެެއވެ 

 ކަްނަތއްަތްއ ފާަހގަކުެރެވެއވެ. 

                                                            
25

   ުޚޞޫާމތު އުފެިދަފިއވާ މުާޢަމާލތް ަދއްުކަވިއޭދ ސްޓްަރކްޗަރ – 01ުދަވުލ ޖަ 

26
  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  LBD/BPT/2019/107-ARަގއި ޮފުނަވިއފަިއާވ ންަނަބރު  2019ޑިސްެނބަރު  22މީާރިއން އިސްިތުއާނފުކުރާ ަފރާަތށް  



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އިންޓްރެސްޓްގެ އެއްވެސް އަދަދެއް އަނބުރާ ދައްކައިފައިނުވުމާ ންސިޕަލް އަދި ިއޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚާ ހަމައަށް ލޯނުގެ ޕްރ

 ގުޅޭގޮތުން

ފަްސަވަނ ަކަމީކ، އެްޓޮމްސފިައރ ކަނިުފިށ ިރޯސޓުެގ ިހްނާގ ފަރާްތ ަކަމްށވާ ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއްލ ައްށ ކުިރަމިތވެަފިއާވ މާީލ  .11

ުކުރަމށްަޓަކއި  On-lend.އެްލއަްށ ފަިއާސ ަދތިަތާކ ުގިޅެގްނ މާީލ އެީހެތރިކަްނ ޯފރުކޮްށިދުނމަްށަޓކަިއ ޭއ.ޭކ.ާއރ.ޕީ 

ބްދުްލ މުަޙްއަމދު ޢަާތއި ައލްާފިޟލް ިއސްިތއުނާުފކުރާ ފަރާ  ާތއި އަްލފާޟިލް ިއްސާމިއލް ޙިްލމީ އާއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާ 

ޯލުނ ަގިއ  2013ެއްޕރީްލ  15އަދި ިއްސތިއުނާުފުކާރ ފަރާާތިއ އަލްާފިޟްލ ސަލީްލ ޕަނިގްާރހީާއ ެދެމުދ  ފް ޠީލަ

ކޮްށފަިއާވަކން އެނެގެއވެ  lend-onއެއްަބްސުވެމްއެވ، ެއ ެއއްަބްސުވމުގެ ަދށުްނ ލިބިފަިއވާ ލޯުނ ފައިާސ 
27

. ައިދ ެއ 

އެއްަބސްވުްނަތުކަގއިވާ ޮގތުްނ އިސްިތއުނާފުކުާރ ފަާރުތން ެއ ފަރާތްަތކުގެ ކިަބއިްނ ޯހަދއިަފއިވާ ލޯނީަކ އެ ފަރާުތެގ 

ަވަނ  5ގެ ނިސްަބތަށް ރިއާަޔްތޮކށް ޯހަދއިަފއިވާ ައަދދުތަެކްއަކާމއި، އެ ެއއްަބސްވުުމގެ ެޝއަރހޯލްިޑންގގެ އިްނަސްއަތއި 

(އަެށްއ ޕޮއިްންޓ ފަެހްއ ިއްނަސއްަތ) ެގ މަުގްނ ިއްނޓްެރްސްޓ ދަްއަކްނޖެޭހ  %8.5ާމްއދާއިަގިއާވޮގުތން އަަހަރކު 

 ެއ އެއްަބސްވުުމެގ ިއާސ ައނބުާރ ަދްއަކްނޖެޭހނީވަނަ ާމްއާދަގއިާވ ޮގތުްނ ޯލުނެގ ފަ  6ލޯެނއްކަާމިއ، ެއއްަބްސުވމުގެ 

ަގިއވާ ގޮަތށްކަން ެއނގެެއެވ. މީގެ އިުތރުން، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރތާއި ިއސްވެަބާޔްނެވދިޔަ ިތން ފަރާާތެއުކ  1ަޖުދވަލު 

ޮކށްަފއިވާ އިންްޓރެްސްޓ،  accumulate އިސްލާުހކޮށް އެހާތަަނށް  2017އޮްކޓޫބަރު  1ވެަފިއވާ ޯލނު ެއއްަބްސވުްނަތއް 

ލޯުނެގ ޕްަރްނިސޕަލް ަފިއާސެގ ތެޭރަގއި ހިމަަނިއފަިއާވކަްނ އެނެގެއވެ 
28

 . 

ަގއި ޯލނު ފައިސާ ައނބުރާ ަދްއކަްނޖެޭހ  1ގެ އެްއބަްސުވްނތުަކގެ ަޖުދަވލު  2013ެއްޕރީލް  15ިއސްވެބަޔާްނޮކްށފައިވާ  .12

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

އިްލތިާޒެމއް ޮއްތކަުމަގއި ވީަނމަެވްސ، ީމާރގެ އޮިޑޓް ނިްނމި ތާރީޚާ ަހމަައށް ެއއްެވސް ަފއިސާެއއް ަދއްކަިއފަިއުނާވަކަމށް 

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

ައށް ަދްއކަްނޖެހޭ ިއްންޓރެސްޓް ެދްއކިފައިުނާވަކާމިއ، ޭއގެ ފަިއސާގެ ަދތިަކުމގެ ސަބަުބން، އެ ަފރާުތން ޭއ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.އެލް 

ާވަކމާިއ، ސަބަބުްނ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތގެ ހިްއާސާދރުްނނަްށ ަދއްަކްނޖެހޭ ިއންްޓެރްސޓް ަފިއާސ ަދްއކަިއފަިއނު 

އެެހަންސ ިއްނޓްެރްސްޓެގ ޮގުތގަިއ ޭއ.ޭކ.އްާރ.ީޕ.ެއްލެގ ަފރާުތްނ ިއްސިތއުާނފުުކރާ ަފާރތަށް ލިބެްނޖެހޭ ަފިއާސ 

                                                            
loan “012 -ACPL-LAަގއި ެވފަިއާވ ަންނަބުރ  2013އެްޕރީލް  15އިްސތިުއާނފުުކރާ ަފާރތާިއ އަލްާފިޟްލ ުމަޙއްަމދު ައްބދުލް ލަީތފްާއ ެދމެުދ  27

agreement”  ުަގއި ެވަފއިވާ ަނންަބުރ  2013ެއޕްީރްލ  15އާއި އިްސތިުއާނުފުކރާ ަފާރތާއި އްަލފާޟިްލ ިއސްމާިއްލ ިޙްލމީާއ ެދމެދLA-ACPL-010 “loan 

agreement”  ުަގއި ެވފަިއާވ ަންނަބުރ  2013އެްޕީރްލ  15އާއި އިްސތިުއާނުފުކރާ ފަާރތާއި އ މރ. ަސީލްލ ޕަިންގާރީހއާ ދެެމދLA-AKRPL-102 “loan 

agreement”  
  ހަާވާލީދަފިއވާ ެއްއަބސްވުުމގެ ޮކޕީެޢއް ަމއްަސަލިއގެ ިލޔެިކުޔްނަތާކއި ެއކު ުހަށަހަޅިއފަެއްއުނވޭ. 28
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ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާުތެގ ާމީލ ިހސާބުތުަކަގިއ ާއްމަދނެީގ ޮގތުގަިއ  ހިމަަނއިފައިވާަކަމްށ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތުްނ 

 ބުނެފަިއެވެއެވ. 

13. Dixie Dairy Corp ްުޓެގ ިއތުުރ ތަފުސީުލަތއް ހިެމޭނ ެއިކއުީޓ ޓެސް-ަގިއ ބޭނުްނޮކށްފަިއާވ ޑެޓEstate of 

29
Mixon v United States  ެަވނަ ނުުކތާ ާއއި  2  ވަަނ ިފްގރާގެ 7ަގިއ މި ރަުއުޔގThe presence or (

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

and interest)   .ަވނަ ުނކުތާއާބެޭހ ގޮުތްނ ިއތުުރ ަތުފީސލާެއކު ާވަހަކ ަދްއކަިއފަިއެވެއެވ Presence or 

absence of a fixed maturity date  ާއ ގުޭޅޮގުތން އެ ަމްއސަަލ ބައްލަަވއިަފިއާވ ަޖްސިޓްސ ޯތރްންބެީރ

 ާވހަކަަތކެުގ ތެެރިއން އަންަނނިވި ވާަހަކތަްއ ާފހަގަކުރެެވެއެވ.ިވދާުޅވެފަިއާވ 

 

“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  .14

ަރީނގެ ފަިއާސ ައާދކުުރަމްށ ެއއްަބސްުވމުގަިއ ވިަކ ުމްއަދެތްއ އަަރިނވެރާިޔ ަޢަމުލޮކށްފަިއާވ ޮގތަްށ ަބލަްނޖެޭހަކމާއި، ދަ 

ނުވަތަ ުމއްދަުތަތކެއް ަކނަޑއެޅިަފއި ޮއްތަކމުަގއި ީވނަމަެވްސ، ެއއްަބްސވުމުގެ ަބާޔްނޮކށްފަިއވާ މުްއަދތުގެ ތެޭރަގއި ަފިއާސ 

ިއ ެއާއ ެއއޮްގތަްށ ަދަރިނވެރިާޔ ބަަލއިުލން ުމިހންމުަކމާ  (contemplate)ިއޭވތޯ އަނުބާރ ެދއުްކަމްށ ަތަސްއަވރުކޮްށފަ

ބަޔާްނެވދިޔަ ާވހަކަަތކަށް ބެެލުމންާދ ޢަަމލުޮކށްަފިއޭވތޯ ބަލަްނވާެނަކަމށް ަޖްސިޓސް ޯތްރންބެީރގެ ވާހަކަތަކުން ެއނގެެއެވ. 

 15 ހިްއާސާދރުްނނާ ެދެމދު ެދެމދު ަމއްސަަލއިގެ ާވިޤާއތުަތްއ ަތޠުީބުޤުކރާިއުރ، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރތާިއ ެއ ަފރާތުގެ 

ައިދ ރިޭޕމަްންޓ ެޝޑިއުެލްއ  Fixed maturity dateަގިއ ވެަފއާިވ އެއްަބްސވުމުެގ ަދުށްނ  2013އެޕްީރްލ 

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

ނބުރާ ެދއްުކުމގެ ިއލްިތޒާމުަތްއ ައާދުކުރމަްށ ެއއްބަްސުވމުެގ ަބއިވެިރންގެ ެދެމދު ަތަސްއަވުރޮކށްަފިއާވ އިންްޓެރސްްޓ އަ 

 ޮގތް ަދލާަލުތކޮްށދޭ ހެްއެކްއ ހުަށހަޅަިއަފއެްއނުވެއެވެ.  

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



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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އާބެޭހޮގތުން ަޖްސޓިސް ޯތރންބެރީެގ ވާަހަކުތން ައންަނިނިވ  right to enforce repaymentީމގެ ިއތުުރން،  .15

 ކަްނަތއްަތްއ ފާަހގަކުެރެވެއވެ.

“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 

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

ައްށ  .ީޕ.އެްލއިްނ ޭކ.އަިއ.ީޕ.އެލް ޭއ.ޭކ.ާއރް ، ފަަދިއން ހިނަގމުްނާދ ަމއްސަލަިއަގއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތްނ ބުނެަފިއވާ  .16

އެ ދެ ަފރާތް ެދެމދު ެވުވނު ަވކި ޯލނު އެއްަބްސވެުމއްެގ ން ދީަފިއވާ ޯލަނކީ އެ ފަާރަތށް ިދާމވި މާލީ ަދިތތަަކކާ ކުިރަމިތެވގެ

ަދށުްނ ީދަފއިާވ ލޯނެެކެވ. ައިދ ިއސްތިުއނާުފކުާރ ފަރާާތިއ އޭ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.ެއލް ާއ ެދެމުދ ވެަފިއާވ އެއްަބްސުވުމެގ ަދށުްނ 

ުޒުކރޭެވެނ އުސޫުލަތްއ ެއ ޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލ ަދއްކަްނެޖޭހ ފަިއާސ ުނަދއްަކިއފިނަަމ ފަިއާސ ައނުބާރ ޯހުދމަށް ތަންފީ

އެއްަބްސުވުމަގިއވާކަމަްށ އިސްިތއުާނފުުކާރ ފަާރތުްނ ބުނެފަިއެވއެެވ. އެެހން ަނަމެވސް، ުޚޫޞާމތު އުެފިދފަިއާވ ޯލުނެގ 

ޕްރިްނިސޕަލް އަދި ިއްނޓްެރްސޓަކީ ިއްސތިުއނާުފކުރާ ަފރާާތއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތގެ ިހްއާސދާރުްނނާ ެދެމދު ވެަފިއާވ 

އްަބސްވުްނަތުކގެ ަދުށން ަދްއކަްނެޖހޭ ަފިއާސއެްއަކން ެއނެގންޮއްނނަހިނުދ، ެއއްަބސްވުްނަތކާ ެއއޮްގަތށް ެއ ފަިއާސ އެ

ނުަދްއަކއިިފަނަމ، ޢަމަުލުކރާެނޮގްތ ުނަވަތ އެިޅާދެނ ފިޔަވަުޅަތްއ ެއ ެއއްަބްސުވންަތުކަގއި ަބާޔންޮކށްފަެއްއުނވެެއެވ. 

ްނމި ާތީރޚާ ަހަމއަށް ޯލނުގެ ޕްރިްނިސޕަލް ައދި ިއންްޓެރްސޓް ަދްއކަިއފައިުނުވުމން، ެއ ހަަމެއއާެއކު، ީމރާިއން އޮިޑޓް ނި

 ފަިއާސ ޯހުދަމްށ ިހްއާސދާުރްނެގ ފަރާުތން ެއްއެވްސ ިފަޔވަެޅްއ އަަޅއިަފއިވާަކްނ އެނޭގަކށް ެނެތެވ. 

 

 ށްގެންކަމާ ގުޅޭގޮތުންއިންސައްތައަށް ރިއާޔަތްކޮ ޝެއަރހޯލްޑިންގ ރހޯލްޑަރުންގެައެނު ދީފައިވަނީ ޝލޯ

 1,000ަކަމކީ، އިސްިތުއނާުފކުާރ ފަާރތުގެ ިހްއާސާދރުްނެގ ކިަބއިްނ ލޯނު ެނިގއިުރ، ުކންުފނެީގ ރަުއުސލްމާަލީކ  ހަަވނަ  .17

ިފްޤާރަގއި ަބާޔްނކޮްށަފއިވާ ސަބަބުތަާކ ުގޅިގެްނ ކުނުްފީނެގ ަވަނ  9(ެއްއ ާހްސ ޮޑލަުރ) ަކމާއި، މި ަރުއުޔގެ 

ކިަބއިްނ ލޯުނ ަނަގއިަފިއާވކަމަްށ  ިހްއސާދަުރްނގެހިްއާސާދރުްނެގ ިހްއާސގެ ިއންސަްއަތއަްށ ނިސްބަްތާވޮގތަްށ 

ްއތުަކެގ ަކންތަ  13މަްއަސަލއަިގިއ ފާަހަގޮކްށފައާިވ  Dixie Dairy Corpިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތން ުބެނެއެވ. 

ާއ ގުޭޅޮގތުްނ ަދްއަކފަިއާވ  (Thin or adequate capitalization) 8 ަވަނ ފިޤްާރގެ  7ތެެރއިްނ ިމ ަރއުޔުެގ 

 The ability of a corporation to obtain loans from outside lending).11ވާަހަކތަާކިއ، 

institutions)   ާތްކުުރްނ މުިހްނެމެވ. ެއގޮތުްނ، ެއ މަްއަސލައަިގިއ  ވާހަަކތަަކްށ ރިާއޔަ ާއ ގުޅޭގޮުތްނ ދަްއަކއިަފިއވ

 ުމެގ ެތެރިއން ައންނަިނިވ ވާަހަކތަްއ ާފހަަގކެުރެވެއެވ.ަޖްޖ ޑްެރަނން ފާހަަގޮކށްަފއިވާ ކަްނކަ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 

    

 

 

ޞަފްޙާ     43 ގެ 34  
 www.tat.gov.mv ވެްބަސއިްޓ: info@tat.gov.mvއީެމިއްލ އެްޑެރސް:  3015555 :ާމެލ، ިދވެިހާރްއެޖ. ފޯނު ،52201ުގ ުބުރުޒމަ ، ގ. މާގަހަވަަނ ފަްނގިިފާލ، ދެ 

“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 

repayment of the advances and payment of interest thereon were subject to the fortunes of the 

corporate venture.” 

އި ރާްއޭޖން ޭބރެުގ ެއްއވެސް ޭބންކުަކން ައިދ ާމލީ އިދާާރައކުްނެވްސ  ާރއްޖެއާ ިމ ަމްއަސލާގައި  ހިނަގމުންދާ  .18

ކުުރމުްއަދެތއެްގ ެތޭރގަިއ ޭކ.ައިއ.ީޕ.އެްލ (ަކިނފުށި ިރޯސުޓެގ ޯއނަރ) ައްށ ފަްނޑު ލިބޭެނޮގތް ެމުދވެރި ުނވުުމްނ، 

އިްސިތުއނާުފކުާރ ަފާރތުްނ  މަށްޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެލްގެ (ިރޯސުޓ ެމޭނޖްުކރާ ކުންުފނި) ކިަބިއން ލޯެނއް ނަގައިަފިއވާކަ 

. ައިދ ޭއ.ޭކ.އާްރ.ޕީ.އެްލ ިއްނ ޭކ.އަިއ.ީޕ.އެްލ ައށް ީދފަިއވާ ލޯނީަކ ޭއ.ޭކ.އާްރ.ޕީ.އެްލެގ ހިްއާސާދރުންެގ ބުނެފަިއެވެއވެ 

ތުްނ (ިއްސިތއުނާފުުކރާ ފާަރްތ ިހެމޭނގޮަތށް) ކިަބިއްނ ަނަގއިަފިއާވ ޯލުނތަުކްނ ީދފަިއާވ ފަިއާސަކން ެއނގެެއެވ. އެގޮ

ަދްއކަްނޖެޭހ ްޕރިންސިަޕލް އަިދ ގެ ިހްއސާާދރުްނާނެއުކ ެވފަިއާވ އެއްަބސްވުންަތކުގެ ަދށުްނ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތު 

ެއްކރޫޮކށްަފިއާވކަމަްށ  ަޚރަުދ ާމީލ ހިސާުބތަކުގައި ނުާވަކމާިއ، ދަްއކަްނޖެޭހ އިްނޓްެރްސޓް  ަދްއކައިފައި އިންްޓެރސްްޓ 

ޭކ.އަިއ.ީޕ.ެއލްގެ ަފރާުތްނ ބުނެަފއިވެެއެވ. ޯލުނގެ ޕްރިްނިސޕްލް ައދި އިްނޓްެރްސޓް ނުެދްއިކަވނީ  ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާތުން 

ިއން ިއްސތިުއނާުފުކާރ ަފރާަތްށ ޭއ.ކޭ.ާއްރ.ޕީ.އެލް  ،ލިބެްނާވ ިއންްޓަރްސްޓ ލިިބފަިއ ނާުވީތ ަކަމށާއި ޭއ.ޭކ.ާއްރ.ީޕ.އެްލއަްށ 

ހިސާބުަތުކަގިއ އިްންޓރެސްްޓ ާއމަްދީނެގ  ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތގެ މާލީ ،ަގއި ަދއްކަްނެޖހޭ ިއންްޓރަްސޓް (ިމ ހާލަތު 

ްސޓް (ިމ ރެ ަދްއަކްނޖެޭހ ިއްނޓަ ިހއާްސދާުރްނަނށްޮގތަުގއި ިހމަަނިއފައިވާ ފައާިސ) ލިބުުމން ިއްސިތއުާނފުުކރާ ފަާރުތގެ 

ަހަރުދގެ ގޮތުގަިއ ިހމަަނއިަފިއާވ ަފިއާސ) ހާލަތުަގިއ، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތުެގ ާމީލ ހިސާބުތަކަުގިއ އިންްޓެރްސްޓ 

ވަީނ ެއއްަބްސވަެފިއަކމަްށ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތްނ ބުނެަފިއވެެއެވ.  ން ައދާކުުރަމށް ިއުއތިާރޒެްއެނތްަކަމށް ހިއްާސާދރު 

ެއ މަްއަސލަިއަގއި ރޭިޑޯއ  ،ަމއްސަަލިއަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއާވ ގޮތަުގއި  Dixie Dairy Corpހާަވާލދީަފިއވާ 

ާލމެހިަފިއަވީނ ކުންުފީނެގ މާީލ ގުޅި ބްރޯޑާްކސްިޓްނގއިްނ ެއޯސިސއޭަޓްޑ ައްށ ަދއްކަްނެޖިހފައާިވ ަފިއާސ 

ކަްނ އެނެގެއެވ. ބެެލުމްނ ިމާދ ަމއްސަަލިއަގިއ  (fortunes of the corporate venture)ތަަނަވްސަކަމށްަކްނ 

ކީ ޯއޒެން ައދި އޮބުލޫ ަނަމކަްށިކޔާ ދެ ރިސޯެޓއް ެމނޭްޖުކރަުމްނާދ ިއސްިތުއނާުފކުރާ ފަާރތަ ހިނަގއިފަިއވާ ޮގތަށް ބަާލއިުރ، 

ފަރާްތަކާމިއ، ެއ ިރޯސުޓތުަކން ެމޭނޖްަމްނޓް ފީ، ިއްނސެންޓްިވ ފީ ައދި ްބރޭްނޑް ީފ ލިެބުމްނާދަކމާއި، އަދި ަކނިުފިށ 

 ައިދ ިއސްވެަބާޔނޮްކށްަފިއވާ  ާރުތން ުބނެފަިއެވެއެވ.ާރ ފަރިސޯުޓގެ ބްޭރންޑް ފީ ލިބެުމްނާދަކމަށް ިއްސތިުއނާުފކު 

ން ހިްއސާާދުރންަންށ ިޑވިޑަންްޑ ެވްސ ބަަހިއަފއިވާަކްނ އެނެގެއވެ. ިއްސވެަބާޔންވިެދަޔ ަކްނަކަމްށ ަތކު ާއމްދަނީ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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މެިހފިައަވީނ މި ަމއްސަލަިއަގއި ޚޫުޞމާތު އުފެިދފައިވާ އިންްޓެރްސޓް ަފއިސާ ެދއްކުްނ ލާ  ،ރިާއަޔތްކުުރުމްނ ޭދހަވަނީ 

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާތުގެ ިހއްާސާދރުްނނަްށ ، މާލީ ތަަނަވްސަކަމށް ނޫންކަުމަގިއ ީވަނމަެވސް  ޭއ.ޭކ.އާްރ.ޕީ.އެްލގެ ީސދާ 

 ިއްސތިއުނާުފުކރާ ފަރާަތށް ފަާރތުްނ  ޭއ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.އެލްގެެދއްުކްނ ލާެމހިަފިއވަީނ ަފިއސާ ިއންްޓެރްސޓް ަދއްކަްނެޖހޭ 

ެވފައިވާ ެއއްބްަސުވުމެގ  ެދެމދު ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލއާ  އޭ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.އެްލއާަފިއާސ (މި ހާަލުތަގއ ްޓެރސްޓްިއންަދއްކަްނެޖހޭ 

ލިެބްނޖެޭހ ިއންްޓެރްސްޓ ާއްމަދނީައްށ) ައށަްކން ެއނެގެއވެ. (ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތް) ޭއ.ީސ.ީޕ.އެްލސައށްަދށުްނ 

ހިްއާސާދރުްނަނށް ަދްއކަްނެޖހޭ އިްންޓެރސްްޓ ަފިއާސ ެދްއުކން ިބނާވެަފއިވަީނ އެެހންަކުމްނ، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާުތެގ 

މަްއަޗށްަކަމްށ  (fortunes of the corporate venture) ީސާދ ޭއ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.އެްލެގ ާމީލ ަތނަަވްސަކމުގެ

 އަުހރެްނނަްށ ުބރެެވެއެވ. 

  

  ރިޓީ/މޯގޭޖާ ގުޅޭގޮތުންއުކިެލޯނުގެ ސ

ޭއ.ޭކ.އާްރ.ީޕ.ެއލް އާިއ ޭކ.އަިއ.ޕީ.އެްލ އާ ދެމުެދ ޮސިއޮކށްަފއިވާ އެްގިރަމްނަޓކީ، ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ ހަތްވަނަ ަކމަކީ،  .19

ޓޫިރަޒްމގައި ަރިޖްސޓްީރޮކށްަފިއާވ ެއއްަބސްވުެމްއަކާމިއ، ެއ ެއއްބަްސުވމުަގިއ ކޮެލޓަަރލް ެސިކއުރިީޓ ައދި ީޑފޯލްްޓ 

ފުކުާރ ފަރާުތން ބުނެފަިއެވެއެވ. ިއްސިތއުާނފުުކރާ ަފރާާތިއ އެފަާރުތެގ ކްޯލްސެއއް ަބާޔންުކރެވިަފއިވާެނަކަމށް އިްސތިުއނާ

ހިްއާސާދރުްނާނ ެދެމުދ އޮްތ ޯލނު އެއްބަސްވުްނތަކަްށ ނަަޒރުުކރުުމްނ، އެ ެއްއބަްސުވުމގަިއ ިއސްވެަބޔާނޮްކށްަފއިވާަފަދ 

ެއެވ. ީމގެ ިއުތރުްނ، އިސްިތުއނާުފކުާރ ކޮެލޓަަރްލ ެސިކއުިރީޓ މާްއާދެއްއ ައިދ ޑީފޯްލްޓ ާމްއާދެއްއ ނެްތަކން ެއނގެ 

ފަރާުތެގ ިހްއާސާދރުންާނ ެދެމުދ ޮއްތ ޯލުނ އެއްަބްސުވްނތަުކެގ ދަުށްނ ޯމޭގްޖ ުނަވަތ ެސިކއުިރޓީއަީކ ޮކބައިކަްނ 

 ަދލާަލތުޮކްށޭދ ެހއްކެްއ ިމ ަމްއސަލަިއަގިއ ުހަށހަޅައިފަެއްއުނވެެއެވ.

 

  ޑިވިޑެންޑްއާބެހޭގޮތުންހިއްސާދާރުންނަށް ދައްކައިފައިވާ 

ށްަވނަ ަކަމީކ ިއސްިތުއނަުފުކރާ ފަާރުތެގ ަމިއގަނޑު ާއްމަދނީައކީ އޯެޒން އިަދ އޮބުޫލ ަނމަކަްށިކާޔ ެދ ރިސޯެޓްއ އަ  .20

މެޭނޖުްކރަުމްނާދ ފަާރުތެގ ޮގުތަގިއ ެއފަާރަތްށ ލިބެމުްނާދ ރިޯސްޓ ެމޭނޖްމަްންޓ ފީ، އިްނެސްނިޓްވ ީފ ައިދ ްބރޭންްޑ ފީ 

އިްސިތުއނާުފކުރާ ެމނޭްޖަމންޓް ީފސް ައދި ެމޭންޖމަްނޓް އިްނެސްނިޓްވްސަވނީ،  ށި ިރޯސޓުގެ ބްޭރންޑް ފީެއެވ.އާއި ަކިނފު

ައިދ  ަކމަްށ އެ ފަރާުތްނ ބުނެެއެވ. ާއްމަދީނެގ ގޮުތަގިއ ާމލީ ިހސާބުަތާކިއ އަަހީރ ިރޕޯުޓަތުކގަިއ ރިޯޕޓުކޮްށފައި  ފަރާުތގެ 

ޅަިއ ަދްއކާަފިއވާ ަފިއާސ ަދްއކާފައާިވީނ، ިހްއާސާދރުްނެގ ހިްއާސެގ ިއްނސައްަތައްށ ޑިވިެޑންްޑެގ ޮގތުގަިއ ކަނޑައަ 

ބިނާޮކްށ، ިއސްވެބަޔާްނ ކޮްށަފިއވާ ެމޭނޖްަމްނޓް ީފްސ ައިދ ެމޭންޖަމންްޓ ިއްނސެްނިޓްވސްގެ ޮގުތަގިއ ލިބުނު 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ިއްނޓްެރްސްޓ ާއުމަދީނ ލިބުމުްނ ްނަކމަްށ ިއްސިތއުާނފުކުާރ ަފރާުތްނ ބުނެަފިއެވެއެވ. ަހަމއެާއެއުކ، ނީ ާއމްދަ

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތގެ ިހްއާސާދރުރންަނށް ިއސްތިއުނާުފކުާރަފރާުތން ައާދުކރަްނޖެހޭ އިްނޓްެރްސޓް ަހަރދު ައދާކުުރަމްށ 

 ެވ.އިުއިތރާެޒއްނެްތަކަމށާިއ ެއޮގތަްށ ހިްއސާދާުރްނ އެއްަބްސވެފައިާވކަމަްށ އްިސިތުއނާފުކުާރ ަފރާުތން ުބނެަފއިވެއެ 

 interest and principal repaymentގަިއ  1.1ެގ ެއެނކްސްޗަރ  6މީާރެގ ޮއޑިޓް ނިްނުމުމގެ ެސްކަޝްނ  .21

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

ަފއިވާ ެއއްަބސްވުްނތަކުގެ ަދށުްނ ބާަޔންޮކށްފަިއީވނަަމެވްސ، ިއްސތިުއނާފުުކރާ ަފރާާތއި އެަފރާތުގެ ހިްއާސާދުރްނާނެއކު ވެ

ލޯުނެގ ޕްިރންސިަޕްލ ައިދ ިއންްޓެރްސޓް ޭޕަމންްޓ ސަްބއޯިޑނޭްޓޮކށްަފިއވަާކން ެއނގޭކަްށ ނެެތެވ. ައިދ ެއ ުނުކާތ 

 .ސާބިުތޮކްށދޭ ެހއްކެއް މީާރިއން ހުށަަހޅަިއފަިއުނާވތީ ެޝައރހޯްލަޑރ ޯލނު ސަްބޯއޑިޭނޓޮްކށްފައާިވަކަމށް ބެެލޭވަކށް ނެެތވެ 

  

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލޯނާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލައިލުން

ަމއްސަަލިއަގއި ާސރިކްޓ ަޖޖް ތޯރންބީެރ ފާަހގަކޮްށފަިއާވ ވާަހކަަތުކެގ   Estate of Mixonނުވަަވނަ ކަމަީކ،  .22

  އާެބހޭޮގތުްނ ަދްއކަިއފަިއާވ ައްނނަނިވި ާވަހަކތަަކްށ ިރާއަޔތްުކރުން ުމިހްނމެވެ. intent of the partiesތެެރއިްނ، 

 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. 

ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރާތއި އެފަާރތުގެ ިހްއާސާދުރންާނ ެދެމުދ ެވފައިވާ ެޝައރހޯލްޑަރ ޯލނު އެގްިރެމންޓްަތުކެގ ދަުށްނ 

މުގެ ިނޔަުތަގއި ެއއްަބްސުވެމްއވެަފިއާވކަން އެނެގެއެވ. އަދި ެއއްަބސްުވުމގެ ަދުށން ީދަފއިވަނީ ިއްނޓްެރްސްޓ ލޯެނއް ިދނު 

ބެއަިރްނގ ޯލނެއްަކާމިއ ެއ ޯލުނ އަނުބރާ ައދާުކުރމަށް ުމއްދަެތްއކަނޑައެިޅފަިއެވެއެވ. އެހެްނ ަނަމެވްސ، 

އްަބްސުވުމެގ ަދށުްނ ވިަކ ަތޢުާގީދ އިްލތިޒާުމތަެކއް ކަނޑަެއިޅފަިއ ިއްސވެބަޔާްނޮކްށފައިާވ ވާަހކަަތަކްށ ިރާއޔަްތޮކްށ، އެ

ަވނަ ިފޤްރާއާ ަހަމއަށް ފާަހގަކޮްށފައިވާ ަކްނަތއްަތަކްށ  18ަވނަ ފިޤްާރއިން  10އޮްތަކުމަގއި ވީަނަމެވްސ، މި ަރުއޔުގެ 

ުނމެުގ ނިޔަުތަގިއ ހިްނގައިަފއިާވ ރިާއަޔްތކޮްށ، ެޝއަރހޯލްަޑރ ޯލުނެގ ދަުށްނ ވެަފއިވަީނ ަހޤީަޤުތަގިއެވްސ ލޯުނ ދި 

 ުމއާމަާލތެްއަކަމްށ ައހުެރންަންށ ޤަޫބލުުކެރވޭކަްށ ނެެތެވ.   

ިމ ަރުއުޔަގއި ފާހަަގޮކށްަފިއވާ ކަްނަތއްަތްއ ެއޮގތުގަެމިތން ވީހިނުދ، ައިދ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ހަިއކޯޓުްނ ުހކުްމޮކްށފަިއާވ  .23

މޯްލިޑްވސް ިއންަލންޑް އޮޯތރިޓީ މަްއަސަލިއަގއި ަކނޑައަަޅިއފަިއާވ  ަމއިަނރ ިއންޓަރެނަޝނަލް (ަލބުއާން) ިލމިެޓޑް ވ.



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ކަންކަަމްށ ރިާއަޔްތކޮްށ، ބެެލުމންާދ މި ަމްއަސލަިއަގއި ުހޫސާމތާ އުފެދިަފިއވާ ލޯނު ުމއާމަާލްތތަކެުގ ިއްނޓްެރްސަޓީކ 

ަދށުން އުިނުކެރވިދާނެ ައަދެދްއ ) ގެ 5ަވނަ ާމްއދާގެ (ހ) ގެ ( 11ވިޔަާފީރގެ ފަިއާދއިްނ ެޓްކސް ެނުގމުގެ ާޤނޫުނެގ 

 ަކަމށް އަހުެރްނނަށް ނުބެލެވެެއެވ. 

  

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އިުބރަީއްސ ުހަސއިްނ ޒަިއާދްނ ޖަލީުލެގ ރަުއަޔށް އަުހރެްނ ތާީއުދ ކުރަެމެވ. ޓްަރއިބިއުނަލްެގ ނަ .24

އެެހްނ ަނަމވެސް، މި ަމްއަސލާަގިއ ހުަށަހޅާފަިއާވ ިލެޔިކުޔންަތާކިއ އަުޑއެުހންަތުކަގިއ ަދްއކާަފިއާވ ާވހަަކަތކަށް  .25

 ރިޔާައްތކޮްށ ތިީރަގިއވާ ަކންކަްނ ފާހަަގުކަރެމެވ. 

ްށ ަފިއާސ ަދްއާކޮގތަައނުބާރ ، ިޙްއާޞާދރެއްެގ އަުތން  3ިއްސިތއުާނފުުކރާ ަފާރތުްނ ެއފަރާުތެގ ، ފުރަަތަމ ކަމަކީ .26

 30ނަގާފަިއާވިއރު، އެަފިއސާ ައނުބރާ ަދއްކާެނ ޮގތެްއ ކަނޑަައާޅފައި ެންތަކމަްށ މީާރއިްނ ބުެނފަިއީވަނމަެވްސ، 

(ެއްއަލްއކަ  126,801.25ވަަނ ުދވަުހްނ ފެިށެގްނ ޯލނުެގ ޕްިރްނސިޕަްލ ެގ ޮގތުގައި ުޖމުަލ  2015އޭޕްރީލް 

ޑޮަލރު ަފްނަސީވްސ ެސްނޓު)ަސއްބީސްާހްސ އަްށަސތޭކަ ެއެކއް ެއމެިރކާ 
30

ޮކްނމެ ުކއަރޓަރ ެއްއގައި ަދއްކަްނެޖހޭެނ  

ަކަމށް އެ ެއްގރީމެްންޓަތާކިއ އެއްަކުރާދްސކުރެވިފައިވާ "ެޝިޑއުްލ ޮއފް ކެިޕޓަްލ ޕާމަްނޓް" ަތަކށް ނަަޒުރކުުރމުްނ 

 ިއްނ ެފިށގެްނ ޯލުނެގ އިްނޓަެރްސްޓގެ ޮގތުަގިއ ފަިއާސ ެއކްޫރުކރަންޖެޭހނެ  2016ެޖުނައރީ  1އެނެގން ޮއްނަނއިރު، 

ަވނަ ާމްއާދަގއި ބަާޔނޮްކށްަފިއާވ ަކާމިއ ޕްިރންސިަޕލްެގ ޮގުތަގއި ަފިއާސ ަދްއާކއިުރ، 6ަކަމށް އެއްަބްސުވންަތުކގެ 

ވަަނ ާމްއާދަގިއ 8އިްނަޓރެސްްޓެގ ޮގތުަގިއ ަދްއކަްނެޖހޭ އެްނެމހަިއ ފައިސާ ަދްއަކްނ ޖެހޭނެަކްނ އެއްބްަސުވމުްނަތުކެގ 

 ިއާވ ިލެޔިކުޔންަތުކން ެއނގެްނ ޮއެވެއެވ.    ފާހަަގޮކށްފަިއާވަކން ހުށަަހޅާފަ 

މި މުްއަދްތތުަކަގއި ޙިއްޞާާދުރން ިފަޔަވއި އެހެން ފަާރެތއް "ތަރޑް ާޕރީޓ" ގެ ަފރާުތްނވެސް ޯލެނއް ނަގާަފިއވާ ަކާމިއ،  .27

އި ަކނަޑައޅާފަިއާވ އެފަާރތަށް ދަްއކަްނޖެހޭ ިއންަޓެރސްާޓއި ޕްރިންސިަޕލް ރީޭޕަމްނޓް ަފިއސާ ެދްއުކަމށް އެގްީރެމްންޓތުަކގަ 

 ތާރީްޚަތކުގަިއ ަދއްކާފައާިވކަން ުހށަހަާޅފަިއާވ ިލެޔކުިޔންތަުކން ެއނގެެއެވ.  

މިކަންަކަމްށ ަނޒަރުކުާރިއރު، ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތުން އަނުބާރ ދަްއާކގޮތަްށ ަނގާފަިއާވ ފައިާސއަްށ ިއްނޓަެރްސުޓެގ  .28

ްޓގެ ޮގުތގައި ެދްއުކމަްށ ިއސްިތުއނާފުކުރާ ފަާރާތއި އެަފާރުތެގ ޭޕމަން  ޮގތުަގިއ ަދއަްކްނޖެޭހ ަފއިސާ އާއި ްޕިރންސިޕަލް 

                                                            
30
ައދި ަސިލްލ ަޕިންގރަހި  ެއމެިރާކ ޑަޮލރު 20,697އި، އިސްާމޢީްލ ޙިލްީމައށް ަދއްަކްނޖެޭހ އެެމިރާކ ޑޮލަރާ  74,221.96ުމަހއްަމދު ައްބދުލް ަލީތަފށް ަދއްަކްނެޖޭހ  

 އެެމރިާކ ޮޑަލރު  31,882.22ައށް ދަްއަކްނެޖޭހ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ހިްއާޞާދާރިއ ެދމުެދ ެއއްަބސެްވފަިއާވ ުދވަްސަތްއ ފަަހަނއަަޅިއ ދިުއމުްނެވްސ ްޕރިްނސިޕަްލެގ ޮގުތގަިއ ަދްއަކްނ ޖެޭހ 

ްށ ނުދަްއަކިއ، ައނެއްަބއި ަފރާތްތަުކްނ ަޢަދުދަތްއ ބައެއް ަފާރތަކަ  ަދއްަކްނޖެހޭ ފަިއާސ ާއިއ ިއންަޓރެސްްޓގެ ޮގުތގައި 

ހަަމ އެްއ ޭބުނަމކަށް، ައދި އެއް މުްއަދެތްއަގިއ ނަގާފަިއާވ ަފިއާސ އަނުބރާ ަދއްކާފަިއުވުމްނ، ޙިްއާޞާދރުްނެގ އަުތްނ 

ލުުމެގ ނަގާފަިއާވ ަފއިާސާއެމުދ ަޢމަުލކޮްށފަިއަވީނ ޯލނު ޫދކުުރާމއި ެނުގުމެގ ާޢްއުމ އުޞޫާލއި ެއއްގޮަތްށ ަކަމްށ ބެ

 ފުުރަޞތު ޮއތަްކަމކަށް އަުހރެްނ ުނެދެކމެެވ. 

ޙްިއާޞާދރުްނަތެކއްގެ އަުތން ައނބުރާ ަދްއާކޮގތަްށ ަފިއސާ ނަގާފައިވަީނ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާުތެގ  ،ެދަވނަ ަކަމކީ .29

ުފިށ ސަްބސިިޑައރީއެއް ަކމަްށާވ ެއްޓމޮސްިފއަރ ަކނި ިރޯސްޓްސ ޕވޓ ލޓޑެގ ފަާރތުްނ ެމޭންޖކުަރުމންދާ ަކނި

ުހރޮިގުތން އެ ުކންުފިނން ިހްނަގމުްނާދ ަކނިުފށި ިރޯސްޓްސ  އިްނެވްސްޓަމންްޓ ޕްަރއިވެްޓ ލިިމޓެްޑގެ ާމލީ ހާލަތު

އެްޓޮމްސފިައރ ަކިނ ، ނިްނުމމަްށަޓަކއި ބޭުންނވާ ަފިއސާ ޯހދަިއިދުނަމށް ަކނިުފށި އިނެްވްސްޓމަްނޓްގެ ފަރާުތން ެއުދުމން

އެފަރާަތށް   ިޙްއާޞާދުރންގެ ަފރާތުން ެއުދުމްނ، އެފަާރުތގެ ިޙްއާޞާދެރއްގެ ަހިއޞިްއަޔތުން ރިސޯްޓސް ޕވޓ ލޓޑގެ 

ބޭނުްނާވ ަފއިާސ ޯހަދިއިދުނަމްށ ަކަމާށއި، ަވުގތުގެ ދަިތަކްނ ުހރިގޮުތްނ ެއްއެވްސ ބޭްނެކްއ ުނވަަތ އެެހްނ ާމީލ 

ަގއި ެއްޓމޮސްިފއަރ ަކނި ރިސޯްޓްސ ޕވޓ އިދާާރައުކން ެއ ފަިއާސ ލިބެްނ ނެތުމުްނ ޙިއްާޞާދުރނެްގ ައތުްނ ނަ 

ލޓޑައށް ިދުނުމގެ ިނަޔތުގަިއަކން އަޑުއެުހންަތުކަގއި ަދއްކާަފިއވާ ާވހަކަަތުކން ެއނގެެއެވ. މި ޯލނަށް ަފއިސާ ައނބުާރ 

ރ ކަިނ ެދްއުކމަްށ އެއްަބްސވެަފިއަވނީ ަކނިުފށި ިއްނެވސްޓްމަްންޓެގ ފަާރތްުނ ޯލނަށް ަދއްކަްނެޖހޭ ފައިާސ އެްޓޮމްސފިއަ 

ރިސޯްޓްސ ޕވޓ ލޓޑއަްށ ެދްއުކމުްނ، ެއަފރާތުްނ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާަތްށ އެަފިއާސ ެދްއުކމުްނ ަކަމްށ 

 ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރުތން ުބެނެއވެ.  

ައނބުާރ ަދއްާކޮގތަްށ ނަގާަފއާިވ ަފިއާސއިްނ ްޕރިްނިސޕަްލެގ ޮގތުގަިއ އަނބުާރ ަދއްކަްނެޖހޭ ފަިއާސ  ،ތިްނވަަނ ަކަމކީ  .30

ިއ ިއންަޓެރްސްޓގެ ޮގުތަގއި ެއްއެވްސ ަފިއސާެއްއ މި ުމއްދަުތަގިއ ދަްއކާަފިއ ުނަވނީ ެއ ފަިއާސ އަނބުާރ ެދްއުކުމެގ އާ

ޮގތުްނ ަކނިފުިށ އިްނެވްސްޓަމްނޓެުގ ފަާރުތްނ އެޓްޮމްސފިައރ ކަިނ ިރޯސްޓްސ ޕވޓ ލޓޑ އަްށ ފަިއާސ ީދފައިާވ 

ވެަފިއާވ ޮގތަްށ ފަިއާސ ަދްއކާަފއި ުނުވމުްނ، އެފަާރުތްނ ފަިއާސ ައނބުާރ ދެްއުކމަްށ އެފަރާުތްނ އެއްަބސް 

ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތަްށ ެއްއވެސް ފަިއާސެއްއ ދީފަިއ ނުާވތީކަަމށް އިސްިތުއާނފުކުާރ ފަާރުތްނ ބުނާިއރު،  ިރޯސޓް 

ަދީނ ިއްނ ޚަަރުދ ެއކިެއިކ ަފރާްތަތކުން ލިބިަފިއާވ ާއމް މެންޭޖުކރުމެުގ ފެީގ ޮގުތގަިއ އިސްިތުއނާފުުކާރފަރާަތށް

ފަިއާދެގ ގޮތުަގިއ ލިބިަފއިވާ ފަިއދާއިްނ ހިއާްސާދރުްނަނށް ބަހާ ޑިވިެޑންްޑެގ ގޮުތަގއި ުޖުމަލ ކެނޑުމަްށފަުހ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ީދފަިއާވަކްނ  ޑޮަލރު) ުޔަނިއޓެްޑ ސްޭޓްޓސް (ެއއްމިިލއަްނ ެދކަްއަކ ދިަހާހްސ ނުަވަސޭތަކ ަނާވރަ  1,210,919.00

 ލިޔެިކުޔްނަތކުްނނާިއ އަުޑއެުހްނތަުކަގިއ ަދއްާކަފއިވާ ވާަހަކަތކުްނ ެއނގެއެެވ. 

ޯލނުގެ ެއއްަބސުްވންަތަކީކ ައނބާުރ ަދއާްކ ޮގތަްށ ަފިއާސ ޫދކުާރ ަފާރތާއި ެއ ަފިއާސ ލިިބަގެނޭވ  ،ހަތަރުަވަނ ަކމަކީ  .31

ފަރާާތއި ދޭތެޭރ ެވޭވ އެއްބަްސުވަމކަްށާވއިުރ، އެ ުމާއމަާލްތތާަކއި ގުިޅެގން އިްނަޓެރސްުޓެގ ޮގުތަގއި ަދްއކަންޖެޭހ 

ަދްއކާަފއި ުނވި ަނަމެވްސ، ެއކްޫރކުުރަމށްފަުހ އެީއ ުކުރ ެއއްކަަމްށާވއިުރ، އެ ފަިއާސ  Finance costފަިއާސައކީ 

ެގ ގޮުތަގއި ިހާސބުތަުކަގއި ިހެމުނަމީކ ވިޔަފާީރެގ ހިސާބު ބެލެހެއްުޓުމަގިއ  Current Liabilityުމއްދަުތެގ ަދަރީނގެ 

 Accrued Expenseވާ އާްއުމޮކށް ކޮްށުއޅެ ަކމެެކެވ. ެއެހން ަނަމެވްސ، ކުުރމުްއަދުތގެ ަދރަީނގެ ގޮުތަގއި ހަިމނާަފއި 

ައކީ ާއްއުމޮގތެްއަގއި ެއއް އަަހުރދުވަުހގެ ެތރޭަގއި ަހާލްސކުރާ ފަިއާސެއެކެވ. ައދި ޑިވިެޑންްޑގެ ޮގުތގައި ަފިއސާ ިދުނމަީކ 

 އެ ުކންުފންެޏްއެގ ދަަރިނ ައާދުކރުމަްށަފހު، ާބީކ ުހންަނ ަފިއާސއިން ިޙްއާޞާދުރންަންށ ލިިބެދވޭ ފަިއާސެއެކެވ. 

 342,193.00ވަނަ ައހަުރެގ ިނަޔލަްށ އިްނޓަެރްސްޓެގ ޮގުތަގިއ ަދްއކަްނެޖހިަފއިާވ ޖުމުަލ  2017 ،އެެހނަްކމުން  .32

ޯލނު ދޫުކރި ފަާރަތށް ދިުނުމގެ ބަދަުލަގއި،  (ިތންލަްއކަ ސާީޅސް ދެާހސް ެއއް ސަޭތކަ ނުަވިދހަ ިތެނއް ެއމެރިކާ ޮޑލަރު)

  (ެއއްިމިލއަްނ ެދަކއްކަ ދިަހހާސް ުނަވސަތޭަކ ަނާވރަ ެއމެރިކާ ޑޮަލރު) 1,210,919.00ޑިވިޑެންްޑެގ ގޮުތގައި ުޖމުަލ 

ޙިއާްޞާދރުްނަނށް ބެުހަމީކ އެަކއުްނިޓންގ ުއޞޫލުަތާކއި ުކްނފުނި ިހްނުގުމެގ ުއޫޞުލތަާކިއ ބީރަްއޓެިހ ަކެމެކެވ. ައިދ 

ނގަުޅޫނން ޮގުތަގއި ޭބނުްނކުރުްނ ަކަމްށ ިމޮގތަްށ ޢަމަުލކުރުަމީކ ިލިމޓެްޑ ލަޔަބިލިީޓެގ ުއޫޞލުަތުކެގ ބޭުނން ެއންމެ ރަ 

 އަހުރެްނ ދެކެެމެވ.

ައނުބާރ ،  ިހްއސާާދެރްއެގ އަުތން  3ިމ މުާއމަލާުތަގިއ ިއްސިތއުާނފުުކާރ ފަާރުތން، ެއ ފަާރުތެގ  ،ަކމަކީ  ފަްސަވނަ  .33

ަމށް ދެަފރާތެުގ ެދެމުދ ަދްއކާގޮަތށް ަނާގފައިވާ ަފިއާސ، އެ ފަާރތަށް ައނބުރާ ދަްއަކްނޖެޭހނެ އިްލތިާޒުމތަެކއް ޮއތް ކަ 

 ެއކުލަވާލެވިަފިއވާ އެއްަބސްވުްނތަކުން ެއނެގން ޮއތް ަނަމެވްސ، އެ ފަިއސާ ައނުބރާ ެދއުްކްނ، ަފސްކުެރޭވޮގަތށް ނުަވތަ 

ޭޕަމންޓް ައނބުރާ ެދްއުކމުން ބަީރއަވާ ޮގތަްށ -ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތުން ަދްއަކްނޖެހޭ އިްނަޓެރްސާޓއި ޕްރިންސިަޕލް ރީ

 ްސުވުމަގިއ މާްއާދެއއް ިހަމނާަފއެިވެއެވ. އެއްބަ 

ފަިއާސ ދޫކުުރމަްށ ެވފަިއާވ ިމ އެއްަބްސުވންަތުކެގ ަދށުްނ ުކެރިވފަިއވާ މުާއަމލާްތތަްއ ުކރެވިަފއަިވީނ އިްސިތުއާނުފކުާރ  .34

ނި ޕވޓ ލޓޑ ފަރާަތކީ ކަނިުފީށގެ އިްނވެްސްޓަމންުޓން ބޭުނންެވަފިއވާ ަފިއާސ، ހޯަދިއިދުނަމށް ެއދި އެްޓޮމްސިފަޔރ ކަ 

އިްނ ެއަކމަްށ ެއުދމުްނ، އެފަާރުތެގ ިހްއާޞާދރެއްގެ ަހިއިސްއޔަުތްނ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ަފރާތުްނ ެއފަރާތުެގ 

އެްއެގ ޮގުތަގިއ ަމަސއްަކްތޮކށްަފއިާވ  Agentާސ ޯހަދިއިދުނމަށް މުެދެވިރއެްއގެ ޙިއާްޞާދރުްނެގ އަުތްނ  އެ ފައި 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ގޮުތްނކަމަްށ ބެލުުމެގ ުފރުަޞތު ޮއްތކަަމްށ ައހުރެްނ ެދެކެމެވ. ައިދ ިއްސިތއުނާުފ ފަރާެތއްަކަމށް ޮގތުގަިއ ެދއްުކުމެގ 

 ފޯުމަގއި ަބާޔްނޮކށްަފިއވާ ކަނަްކަމށް ިރާޔއަްތކުރާިއރު، އެފަާރުތން އެގޮަތްށ ަވކާލާުތ ުކަރްއވަާކމަްށ ބެލެެވެއެވ.

ްތތަކަުގިއ، ކަިނފުިށ ިއްނެވްސްޓމަްނަޓްށ ޯލނެްއ ިމ ުމާއމަލާަތްއ ހިނގާަފިއާވ ގޮަތްށ ުޖމުަލކޮްށ ަބލާިއރު، ިމ ުމާޢމަލާ  .35

ހަޯދިއިދުނަމށް އިސްިތުއނާފުކުާރ ފަާރާތއި ެއ ފަރާުތްނ ައނބުާރަދްއާކޮގތަްށ އެފަާރުތެގ ޙިްއާޞާދުރންަތެކްއގެ ައތުްނ 

ާވކަމަްށ ނަގާފަިއާވ ަފިއސާ ޫދުކރި އެްޓމޮސްފިައރ ކަިނ ޕވޓ ލޓޑ އިްނ ެވސް ެމުދވެިރެއއްގެ ަދުއރު ައާދޮކށްަފއި 

 ބެލުުމެގ ުފރުަޞތު އެބައޮެތެވ. 

ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތުން އެފަރާުތެގ ޙިްއާޞާދުރްނެގ ކިބައިން ނަގާަފއިވާ ލޯނަކީ ަކނިުފިށ ިއްނެވްސްޓަމންޓަްށ  .36

ންޏެްއ ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާތުގެ ސަބްސިިޑައރީ ުކންފު ، ބޭނުނެްވގެްނ، ެއފަރާުތގެ ަމަސްއކަަތަކށް ަފިއސާ ހޯދައި ިދުނަމށް 

ަކަމށްާވ އެްޓޮމސްިފައރ ަކނި ރިސޯްޓސް ޕވޓ ލިޓޑ ިއން އެދިަފިއވާީތެވ، އެފަާރަތށް ފަިއާސ ޯފރުޮކްށިދުނަމށްަޓަކިއ 

 32ނަގާފަިއވާ ަފިއާސެއވެ. އެެހންަކުމން، ިއްސިތުއނާފުކުރާ ފަާރުތން މި ުމާއމަާލްތތުަކަގއި ައާދޮކްށފައިވަނީ މިަރުއޔުގެ 

ޯރލެއް ަކމަށް ެބުލމުގެ ފުުރަޞތު އެަބޮއެތެވ.  Agentަފިއވާ ކަްނަކަމށް ބަލައި ެމުދެވިރެއްއގެ ަވނަ ިފްޤރާަގއި ބާަޔންޮކށް

އާިއ  payableއެެހްނ ަނަމެވްސ، މިގޮތަްށ ބަަލިއގެްނ ކުރިއަްށ ާދނަމަ، ަފިއާސ ދިން ަފރާަތށް ަދްއކަްނެޖހޭ ަފއިާސ 

އެްއެގ  contra entryސާުބުކރެވި، ހިސާުބތަކަުގިއ ހި Receivableލޯނު ޯހަދއެިދުވުނ ފަާރުތްނ ލިެބްނޖެހޭ ަފިއާސ 

 ޮގތުަގިއ ިހެމނިަފއި ޮއންަންނވާެނ ަކަމްށ އަހުެރްނ ެދެކމެެވ. 

ިއސްިތުއނާުފ ުކާރ ފަާރުތްނ ެއްޓމޮސްިފަޔރ ަކިނ ރޯިސޓްްސ ޕވޓ ލލޓޑައްށ ދީފަިއާވ ަކަމްށ ބުާނ  ،ހަަވަނ ކަމަކީ  .37

ްއވެްސ ަފިއާސއެްއ ލިބިަފިއ ނުވާަކަމށާއި، ަނމެަވްސ ިއްނޓަެރސްްޓ ލޯުނެގ އިްނޓަެރްސުޓެގ ގޮތުަގިއ ލިެބންޖެޭހ އެ 

ގެ ޮގތަުގިއ ލިބެްނެޖހޭ އިްނަޓެރސްްޓ އެކްޫރޮކށްފަިއާވނޭ ަކަމާށއި، ެއގޮަތްށ  Interest Receivableާއމްދަނީ 

އިްނ ޙިްއާޞާދރުްނ ޢަަމލޮުކށްަފއިަވީނ ިޙއްާޞާދރުްނނަށް ިމޮގަތށް ލިބެިދޭވ ިއންަޓެރސްޓް ާއްމަދީނ ައކީ އެ ފަިއސާ 

ޓްެކްސ ަދްއކަްނޖެޭހެނތެީވ، މީާރއަްށ ލިެބްނޖެޭހ ެޓކްސް ފަިއާސެގ އެްއެވސް ުއނިިއތުރެްއ އަްނާނނެަކަމށް ނުބެެލޭވީތ 

ަކަމށް އިްސިތުއނާުފކުރާ ަފާރުތންބުނެފަިއވީ ަނަމެވްސ، ެއފަރާތުްނ ެއްޓޮމސްިފަޔރ ަކނި ިރޯސްޓސް ޕވޓ ލޓޑ އަްށ 

ތެުގ ަތފްީޞލް ިމ ަމއްސަާލަގއި ހުަށހަޅާަފއިުނުވުމެގ ސަބަުބން، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާަތްށ ފަިއސާ ދޫކޮށްަފިއާވ ގޮ 

ތުގަިއ ހިސާބުތަކުްނ ަހމަޖެްއިސާދެނކަްނ ނުަވަތ ނޫންކަްނ ެދެނަގެނވޭެނ ެގ ގޮ  contra entryލިބެްނޖެހޭ ަފިއާސައީކ 

 ޮގތެްއ ނެތެެވ.



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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މި ަމއްަސަލ  ގެ ޯރެލއް ަކަމށް ބަލައިެގން Agent ާދޮކށްަފއިަވނީްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތުްނ ިމ މުާއަމާލުތގަިއ އަ އި  .38

ކުިރައށް ގެްނދާ ަނމެަވްސ، އަނބުރާ ަދއްާކޮގަތށް ަނގާަފިއވާ ަފއިސާ  އަނުބރާ ެދްއކުަމށް އެއްަބްސުވމުަގއި ިހަމނާަފއިާވ 

ުމއްދަުތަގއި  ކަިނފުިށ އިްނެވްސޓްމަްނޓުގެ ފަރާުތން ިއްސތިުއނާުފުކރާ ަފރާަތށް ައނބުާރ ފަިއާސ ުނަދްއކައިިފ 

ްނަނށް އަނުބރާ ަދްއަކްނެޖހޭ ފަިއާސައށް ިޒްނާމާވންެޖހޭނީ ިއްސތިުއާނފުުކރާ ަފރާުތްނކަމަްށ ިޙއާްޞާދރު، ހާަލތެްއަގއި

އަުޅަގނޑު ދެެކެމވެ. އެހެނީ، ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާތުެގ ިޙްއާޞާދރުްނ ކަިނފުިށ ިއްނެވްސްޓމަްނޓަްށ ބޭުންނވާ ފަިއާސ 

 ަކަމްށ މިހާަލުތަގިއ ބަަލންެޖޭހތީ އާިއ، އިްސިތުއނާުފކުާރ ޫދޮކށްަފއަިވީނ ިއސްިތުއނާުފކުާރ ަފރާުތެގ ެގެރންީޓެއއްގައި 

ފަރާުތގެ ސަްބިސޑިައީރ ުކންފުްނޏުަކން ެމޭންޖުކރަުމްނާދ ކަނިުފިށ ިރޯސޓް ެއީއ މޯގޭޖެްގ ޮގތުަގއި ަބލަިއެގްނަކަމށް، ިމ 

  ޭދހަވެެއެވ. ުމއާމަާލުތގަިއ ަދއްކާފަިއާވ ާވަހކަތަުކްނނާިއ ުހށަަހޅާފަިއާވ ލިެޔިކޔުންަތަކށް ބެލުުމން

ލޯނު ަނގާ ަފރާތްތަުކން ެއފާަރްތަތކުން ަނގާ ޯލނުަތކަށް ަފިއސާ ެދްއުކމުގެ ިއްލިތާޒްމތައް ނަީފާވގޮަތށް  ލޯުނގެ ުމާއަމލާްތ  .39

ކުެރިވެގްނ ިދުއަމީކ ޯލނުގެ ުމާއމަާލތްަތްއ ކުިރއަްށ ެގްނިދއުުމެގ އާްއުމ ުއޫޞލު ަކަމްށ ބަަލިއަގުތމީަކ ުމްސަތޙީއްުލ 

  ަކެމެކވެ.

 3ިމ ަމްއަސާލަގިއ ޙުޫޞާމުތ ުއފިެދފަިއާވ ުމާއަމލާްތތަުކަގއި ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަރާާތިއ އެފަރާުތެގ  ،ހަތްވަަނ ަކމަކީ  .40

ޙިއާްޞާދރުްނަނކީ، ުޙޫޞާމުތ އުފެދިަފިއާވ މުާޢމަާލްތތުަކގެ ބައެިވިރްނަކމަްށ ަބަލްނޖެެހއެވެ. ިމޮގތުްނ ލޯނު ޫދޮކްށފަިއާވ 

ަފާރތުގެ ެދެމުދަގިއ ީސދާގޮތުން ުމާއމަާލުތގެ ަބއިެވިރވުން ޮއންަނިއރު، އިސްިތުއާނފުުކާރ  ފަރާާތިއ ޯލނު ނަގާފަިއވާ 

ފަރާުތްނ އެއްބަސުްވންަތުކަގއ ހިަމނާަފިއާވގޮތަްށ އެަފރާުތްނ އަދާކޮްށފައަިވީނ ެމދުވެިރެއްއެގ ޯރުލ ކަމަްށ ދޭަހިވ 

 ބައެިވިރުވްނ އޮްތަކަމށް ަބލަްނޖެހެއެެވ. ެއހެނީ، ނަމެަވްސ، ިމ ލޯުނެގ މުާޢަމާލުތގަިއ އިސްިތުއނާފުކުާރ ަފރާުތގެ 

ިއްސތިުއނާުފުކރާ ފަާރުތގެ ސަްބސިިޑައރީ ުކންުފންޏެއް ަކމަްށވާ އެްޓޮމްސޕިައރ ކަނި ިރޯޒޓސް ޕވޓ ލޓޑ ެމދެުވރޮިކްށ 

ެރއް ޙިްއާޞދާ  3ކަިނފުިށ އިްނެވްސްޓމަންްޓ ޕވޓ ލޓޑގެ ަފރާުތްނ ބޭުންނާވ ަފިއާސ ިއްސތިއުނާުފުކރާ ަފރާުތެގ 

ެމުދެވރިޮކށް ފޯުރކޮްށީދަފއިަވނީ ިއްސތިުއނާުފކުރާަފރާތް މެދުެވިރޮކށް ަކަމްށުވމުްނ، ިއްޞތިުއނާުފުކރާ ފަރާާތއި އެފަާރތުެގ 

ބަިއެވރިންެގ  ޙިއާްޞާދރުން ެވގެްނާދނީ ަކިނފުށި އިްނެވްސްޓަމންަޓށް ޭބނުންވާ ލޯނުގެ ުމާއމަާލުތަގއި ުނީސާދޮގތުްނ 

   ޮގތުަގެއެވ.

ަފާރތަުކން ަފިއސާ ެދއްުކމަށް ޝަުރުތުކރޮާގަތށް ިހަމަނއި ލޯނު އެއްަބސްުވންތައް އެުކލަާވލުމަކީ ލޯނު ެނުގުމަގިއ  ތިްނވަނަ .41

ޢާްއުމ ުއޫޞުލން ޮކށްުއޭޅަކެމއްގެ ގޮތުގަިއ ބެލެޭވނެ ަހމަެއކަިނ ާހލަތަީކ ތިްނަވނަ ފަާރުތން ލޯުނެގ ަފއިާސ 

ގެފަރާުތގެ ޭއެޖްންޓ  Beneficiaryާސގެ ަމންފާ ލިބޭ ފަާރތް ޯލނު ަފއި  ނުަދްއަކއިިފަނަމ، އެ ެއއްަބްސުވުމަގއި ިހެމނޭ 



   ޓެްކްސ ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލ، މާެލ، ދިެވިހާރްއޖެ                         TAT-CA-B/2020/024މަްއސަލަ ަންނަބުރ: 
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ުނވަަތ ގެެރްނަޓރ ެއ ޯލނަްށ ފައިސާ ަދްއަކްނޖެޭހޮގތަްށ ެއއްބްަސުވުމަގއި ިހެމުނމުްނެނެވ. ެއެހނަްކުމްނ، ިމ ލޯުނ 

އި ިމފަދަ ޯލނު ެއއްަބްސވެުމްއ އެއްަބްސވުްނ އެކުަލާވލެވިފަިއަވީނ ޯލނުދިުނުމަގިއ ގުުޅން ނެްތ ދެަފާރތެްއެގ ެދެމުދގަ 

ހިްނގަާފނެ ޮގަތކަށް ަކަމްށ ބެލޭެވެނކަމަަކްށ އަުހރެްނ ުނެދެކެމެވ. އެެހީނ ިއްސތިުއނާުފުކާރ ފަާރތާއި އެަފރާުތެގ 

ިއލްތިާޒމުތަްއ ނަފީާވޮގަތށް، އެހެްނ  ަފިއާސ ައނބުާރ ެދއްުކުމގެ ެއއްަބްސވުުމަގއި، ޙިއާްޞާދރާިއ ެދމެުދ ވެވިަފިއާވ 

ާކއެކު ވެަފއިާވ އެއްަބްސުވެމއްގެ ަދށުްނ ފަިއާސ ލިުބމުްނ ެމނުވީ  ފަިއާސ ަދްއަކން ުނޖެޭހ ގޮަތށް ިހެމނުމަީކ ފަރާތަ 

ފަިއނޭްނަޝްލ މެޭނޖްަމްންޓ ބެސްްޓ ޕްެރްކިޓްސ ައިދ ކޮްނޓްެރްކޓާ ެބހޭ އުޞޫުލްނ ކުެރވާިދެނ ަކަމަކްށ ައހުެރްނ 

 ނުެދެކމެެވ. 

ޓްެކްސ ެނުގުމަގއި ުއިނކުެރވާިދެނ ަފިއސާައކީ ކޮަބިއކަްނ ބާަޔންޮކށްަފިއަވނީ ވިަޔފާިރ ަފިއާދިއްނ ، އަްށަވަނ ަކމަކީ  .42

ަވަނ މާްއާދަގެއެވ. ިމ ާމްއާދެގ (ހ) ަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއަވީނ "ަހަމ އެކަިނ ާއްމަދނީެއްއ 10ޓްެކްސ ެނުގުމެގ ާޤޫނުނެގ 

 ފިޔަަވއި ެއހެން ެއެވސް ަޢަދެދއް ހިސާުބުކރުމުން ުއިނުކެރިވގެްނ ހުޯދުމގެ ަމްޤަޞުދަގއި އެހަަރކު ހިނގާަފިއވާ ޚަަރެދއް 

 ނުވާެނ" ަކަމެށެވ. 

ޫޞާމުތ ުއފެދިފަިއާވ ިމ މުާޢމަާލްތ އުިނުނުކރޭެވެނަކމަްށ ީމރާިއްނ ނިންމާަފިއަވީނ ޚު ިރާއޔަްތުކރާއިރު މިކަްނަކަމްށ  .43

 ރަނގަަޅްށަކމަްށ އަުހރެްނ ެދެކެމވެ 

 ދީޖާ ނަޢީމްގެ ރައުޔު ޚަމެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްަރއިބިއުނަލްެގ ެމންބަުރ ިއްސާމއީްލ ާސިޖދެުގ ރަުއުޔްށ ާތީއުދޮކށްީފެމެވ. .44

 

 

  

  

  

 

  




