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ނޫސް ބަޔާން
ޓްރެޜަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
މީރާއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާއާ ގުޅޭ
ލ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު )C-758/2008
ޓްރެޜަރ ބިޒް އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ޤޟިއްޔާ
ޅ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމެވި ަ
ދކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެ ި
ގެ ފަރާތުން މި އޮތޯރިޓީއާ ެ
އލޭގޮތަށް ،ޓްރެޜަރ ބިޒް
ޓކުހުގެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެ ް
އށް ޙަވާލާދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ
ނަންބަރު ަ 6/Cv-C/2013
ސ
ލމިޓެޑް ("ޓްރެޜަރ ބިޒް") އިން  96މެއި  9793ގައި ނަލަހިޔާ ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ނިއު ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ި
ކޮންފަރެންސްގައި ދެއްކި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ،ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް
ދންނަވަމެވެ.
އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ަ
 .9ޓްރެޜަރ ބިޒް އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ނލްގެ އަމުރަކާއެކު
ށ ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ޓްރައިބިއު ަ
ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ އަ ް
މީރާއިން އެ ކުންފުނީގެ އޮފީހަށް ވަނުމާ ހަމައަށް ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކުންފުނި މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
އޑިޓް ނޯޓިސް"
ނފުނީގެ އޮޑިޓެއް ފެށުމަށް " ޮ
އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން އެ ކު ް
ޙަވާލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އަލްފާޟިލް ފުއާދު ޒާހިރު ،މަރިޔަމްމާގެ ،ގއ .ކޮލަމާފުށި)
ރ
ނންބަ ު
ލ ނުކުރާ ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ަ
ނކަމަށް ޤަބޫ ު
ޤނޫނީ ގޮތުން މީރާއަށް އޮޑިޓް ކުރެވޭ ެ
ނ ގުޅުމުންާ ،
އަށް ފޯނު ް
( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދޭ މާއްދާތަކަކީ
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޒުވާ މާއްދާތަކެއް ކަމަށް އެ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާތީ އޮޑިޓް ކުރިއަށް
ނކަމަށާއި ،އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މީރާއަށް ފޯރުވައި ނުދޭނެކަމަށާއި،
ދ ެ
ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ނު ޭ
ށ
ހއްދަ ނުދޭނެކަމަ ް
ނތަނަށް ވަނުމުގެ ު
ހށާއި ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަ ް
ކންފުނީގެ އޮފީ ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމަށް އެ ު
ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97346ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
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ށ ފާހަގަކުރެވުމާއެކު،
ނ ކުރަމުންދާކަމަށް މި އޮތޯރިޓީއަ ް
 .9ޓެކުހާ ގުޅޭ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ޓްރެޜަރ ބިޒް އި ް
ށ
ނ ް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ތަންތަ ަ
މށް ނިންމުނެވެ .އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ" ،ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް
ވަނުމުގެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރު ަ
ދ
ފ ަ
ށ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އަދި އެ ަ
އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަ ް
ކ
އވާ ތަންތަނުން ހެ ި
ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ،އަދި ޓެކްސްއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކރެވޭނަމަ ،އެ ކުށް ކުރަމުންދާ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި ޓެކްސް
ފެންނާނެކަމަށް މީރާއަށް ޤަބޫލު ު
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ޓެކްސް އެޕީލް
ބއިން މީރާއަށް އެދެވިދާނެއެވެ ".މި ފަދައިންނެވެ .އަދި އެ ފަދަ އަމުރު ދެމި އޮންނާނީ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއްގެ ކި ަ
 33ގަޑިއިރު ވަންދެން ކަމަށާއި ،އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މި އޮތޯރިޓީން ބޭނުންނަމަ  91ދުވަހަށްވުރެ
ށ
ނ އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ("ޓްރައިބިއުނަލް") އަ ް
އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތި ް
ކށްފައިވެއެވެ.
އިތުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
 .3ޓްރެޜަރ ބިޒް ހިންގާ އޮފީހަށް މީރާގެ އޮފިސަރުން ވަދެ ،ޓްރެޜަރ ބިޒް ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވި
ވނެ
ބކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ކންޖެހޭ ޓެކްސްގެ އަދަދު ހިސާ ު
ލށް ދައް ަ
މބަރ  9799ގެ ނިޔަ ަ
ގން  37ސެޕްޓެ ް
ދުވަހުން ފެށި ެ
ނރުނު އަމުރުގެ މުއްދަތަކީ  92ޑިސެމްބަރ  9799ވީ
ފސްކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ެ
ބލައި ާ
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ަ
ރގަނޑު  10:00ގެ
ދ ދުވަހުގެ ޭ
ގން  93ޑިސެމްބަރ  9799ވީ ބު ަ
ދނު  10:00އިން ފެށި ެ
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެ ު
ނިޔަލަށެވެ.
 .1ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ އޮފީސް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު އެ ކުންފުނީގެ ތަކެތި ވަނީ 91
ޖެނުއަރީ  9793ވަނަ ދުވަހުގެ  14:34ގައި އެ ކުންފުންޏަށް އަނބުރައި ރައްދުކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން މީރާގެ
ވނު ޓްރެޜަރ ބިޒް އަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން މީރާގައި
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެ ު
ނށް މީރާގައި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ،އެ
ވނު ތަކެތި އެހާތަ ަ
ހންނާނެއެވެ .މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެ ު
ބެހެއްޓިފައެއް ނު ު
ށ ވެފައި ،މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ވަކި
ތަކެއްޗަކީ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމަ ް
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ވެރި ފަރާތަށް އަނބުރައި ރައްދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ނުވަތަ
ތއެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ީ

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97346ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 7ފެކްސް ، (960) 331 6577 7އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv 7ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv 7
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އޔާގެ ޙުކުމްގައި ޤާޟީ
މ އޮތޯރިޓީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާގެ ޤަޟި ް
 .2ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ ފަރާތުން ި
ތށެވެ.
ނނިވި ގޮ ަ
ނިންމަވާފައިވަނީ އަން ަ


ގ
ނންބަރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ނނު އަދި ގަވާއިދު ަ
ޤ ޫ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ނ ކަމުގައިވިޔަސް،
ވ ު
ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނަކުން ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތަކެތި ގެންދެ ު
ޓކްސް ނެގުމާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ދެމިއޮންނަ މުއްދަތެއް ހަމަވުމަށްފަހުގައިެ ،
ތ އިތުރުކުރުމަކާ
ދ ު
ގ ދަށުން އެ އަމުރުގެ މުއް ަ
އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ެ
އ
ވ ކަމާއި ،ބަލަ ި
ނ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
ހފެހެއްޓިދާ ެ
އތުރަށް އެ ތަކެތި ި
ނުލައި 33 ،ގަޑިއިރަށްވުރެ ި
ދޔުމާއި އެ ތަކެތި ވަކި މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި
ފާސްކުރެވޭ ތަނަކުން ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތަކެތި ގެން ި
ދިއުމަށްފަހުވެސް އަނބުރައި ޙަވާލު ނުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ދެކަމެއް ކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މީރާއަށް އެ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ
ކަމުގައި މާނަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ވާކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ނުދެކޭކަމުން ،ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން،
ހއްޓުމުގެ ޙައްޤު
ފ ެ
ށ ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ މުދާ ހި ެ
ތޔާރުގެ ޙުދޫދުން ބޭރުން މީރާއަ ް
ބފައިވާ ބާރާއި އިޚް ި
ނުވަތަ ލި ި
ލިބިގެން ނުވާކަން.



ހގެ ތެރޭގައި އެ
މީރާގެ ކިބައިގައި ހުރި ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ ތަކެތި 96 ،މެއި  9793އިން ފެށިގެން  4ދުވަ ު
ނ
ނތްކަމަށް މީރާއި ް
އ ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ެ
މރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ކުންފުންޏަށް ރައްދުކުރުމަށްީ ( .
ތއަށް ރިޢާޔަތް
އ ނުކު ާ
ގކުރިނަމަވެސް ،ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި ޝަރީޢަތުން ެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަ ަ
ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ).

ނ
 .3ސިވިލް ކޯޓުގެ މި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ޓްރެޜަރ ބިޒް އިން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި" ،މުޅި މުޢާމަލާތް" މީރާއި ް
ނ
އން ގެންދިޔައީ ޤާނޫ ާ
މށާއި ،އެ ކުންފުނީގެ ތަކެތި މީރާ ި
ޤނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަ ަ
ހިންގާފައިވަނީ ާ
ހކަތައް ،އެ ޙުކުމްގެ
މގެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ދެއްކި ވާ ަ
ނ ޙުކުމް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ކަ ު
ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓު ް
ނ ދަންނަވަމެވެ.
އަލީގައި ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު ް


ގވާއިދަކާ ޚިލާފަށް
ސސީ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަ
މީރާއިން ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ އޮފީހަށް ވަދެފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަ ާ
ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ
ރ ގޮތަށް ޓެކްސް
ބލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ޓްރައިބިއުނަލުން ނެ ޭ
ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމުގައި ،ނުވަތަ ަ
ގ
ޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި ،ނުވަތަ ޓްރެޜަރ ބިޒް ެ
އންނަ އޮތުމަކީ ާ
ޤނޫނުގައި ޮ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ޖހޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމުގައިވެސް އެ ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެއް
އޮފީހަށް މީރާއިން ވަންނަން ެ
ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ އޮފީހަށް މީރާއިން ވަދެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި އެ ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97346ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
ރޓީ ،ޓީ ބިލްޑިންގަ ،
ރވެނިއު އޮތޯ ި
ނޑް ެ
ވސް އިންލަ ް
މޯލްޑި ް
ޓެލެފޯން ، (960) 332 2261 7ފެކްސް ، (960) 331 6577 7އީމެއިލް ، info@mira.gov.mv 7ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv 7
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ޓްރެޜަރ ބިޒް ގެ އޮފީސް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ތަކެތި
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .ސިވިލް ކޯޓުގެ
ހގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އެއީ ބަލައި ފާސްކުރުން
ޙުކުމްގައި މި ކަމުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު  3މަރުޙަލާއެއް ފާ ަ
( ،)searchތަކެތި ގެންދިއުން ( )seizeއަދި އަނބުރައި ޙަވާލު ނުކޮށް އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުން ( )retainމިއެވެ.
ށ
ގ ބާރު މީރާއަ ް
ގންދިއުމު ެ
ށ ތަކެތި ެ
ތގެ ބޭނުމަ ް
ބލައި ފާސްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުގެ އަދި ޝަރީޢަ ު
މީގެ ތެރެއިން ަ
އވާފައި ވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެ ގޮތުން ގެންދެވޭ ތަކެތި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް
ލިބިގެން ވާ ކަމުގައި ބަޔާންކުރަ ް
އ
އދާރީ ޤާނޫނުގަ ި
މބެހޭ ި
ގންވާކަމަށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ގ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބި ެ
ގޮތަށް މީރާގެ ބެލުމު ެ
އ
ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ،ބަލަ ި
އ
ފާސްކުރުމުގެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ ތަކެތި އަނބުރައި ރައްދު ނުކޮށް މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ޓނެކަމަށް އެ ޙުކުމްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޓްރެޜަރ ބިޒްގެ އޮފީސް މީރާއިން ބަލައި
ނުބެހެއް ޭ
ކއި ގަވާއިދުތަކާ
އސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަ ާ
ތ ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޤާނޫނު ަ
ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އަދި ތަކެ ި
އެއްގޮތަށް ކަމުގައި އެ ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

ޞ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .4ސިވިލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޙާއް ަ


ނ
ނ ަ
ނގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ( )9ގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނަކުން ފެ ް
ނ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ ޫ
ނ
ނށް ގެންދެވިދާ ެ
ކ ގުޅިގެން މީރާގެ އޮފިސަރުން ަ
ތ ހިނގާ ޝަރީޢަތަ ާ
ވދާނެ ތަކެ ި
ބނުންކުރެ ި
ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭ
ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ  92ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ތޙުޤީޤެއް ނުވަތަ
ނންކުރެވިދާނެ ތަކެތި ހިނގާ ަ
ބ ު
ފންނަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޭ
ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނަކުން ެ
ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ބަލައި ފާސްކުރެވޭ
ގ ޝަރީޢަތެއްގެ
ކތި ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހިނ ާ
ތގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ ތަ ެ
ތަނަކުން ފެންނަ ހެއްކެއްގެ ގޮ ު
ސ
ބނުމަށްޓަކައިވެ ް
ގއި ފާހަގަކުރުމުން ،ތަޙުޤީޤުގެ ޭ
ބޒް އިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހު ަ
ބޭނުމަކަށް ކަމުގައި ޓްރެޜަރ ި
އެ ތަކެތި ގެންދެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށް ޤާޟީ ބެއްލެވިއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
ދށުން އަމުރު ނެރެވެނީ ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ބޮޑު
 33ވަނަ މާއްދާއަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބެލުމުން ،އެ މާއްދާގެ ަ
ތ
އޮޅުވައިލުމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ނުވަ ަ
ރމުގެ ހަމަތައް
ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ކަމުގައި ވުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކު ު
ނ
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ އަލީގައި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  33ވަ ަ
ކން.
ބލަން ޖެހޭ ަ
ނ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށްވެސް ތަކެތި ގެންދެވިދާނެކަމަށް ަ
މާއްދާގެ (ކ) ގެ ( )9ގެ ދަށު ް

ޖ
ރއް ެ
މގު ،މާލެ  ،97346ދިވެހި ާ
އމީނީ ަ
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ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި އޮޅުވާލުން އެކުލެވޭ ކުށް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ
ދނުން ކަމުގައިވާއިރު ،އަދި އެ ކަން އެ ގޮތުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ހެކި ހޯދައި ،އެ
ފަރާތްތަކަށް އެކަމާ ގުޅޭ އަދަބު ި
ނވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ދެކޭކަން.
ހެކިތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުރެވެ ް

 .5ސިވިލް

ކޯޓުން

ކުރެއްވި

ޙުކުމް

އެ

ކޯޓުގެ

ވެބްސައިޓުގެ

މި

ކން
ލިން ު

ނވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ފެ ި

http://www.civilcourt.gov.mv/hukum_2013/6_Cv-C_2013.pdf
އ
ފނި އަދި އެ ކުންފުންޏާ ި
ނ މަޢުލޫމާތުން އެ ކުން ު
 .6ޓްރެޜަރ ބިޒް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން މީރާއަށް ލިބު ު
ގުޅުންހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް
ކަމުގެ ހެކި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ ނިމުމާއެކު ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
ނ
މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް މި އޮތޯރިޓީން މިހާރު ދަ ީ
ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.
އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން އެ ގޮތަށް ހުރުމާއެކު ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރެއްވި ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބުނެ ،ކަމުގެ
ބޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ .އަދި
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ޓްރެޜަރ ބިޒް އިން ދެއްކި ޣައިރުޒިންމާދާރު ވާހަކަތަކާމެދު މި އޮތޯރިޓީން ކަން ޮ
ނ ޒަމާނީ ޓެކުހުގެ ނިޒާމުގެ ޅަފަތުގައި ،އެ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ނަގާލައި ޓެކްސް ދެއްކުމުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރެވު ު
ރެކުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް
ވރިކުރަމެވެ.
ތން ކުށް ެ
ތރިޓީން ހަރުކަށި ޢިބާރާ ު
ގންދާ މި ފަދަ ޢަމަލުތައް މި އޮ ޯ
މން ެ
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގަ ު
 99މެއި 9793

ޔަޒީދު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
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