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ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 32ޖުމާދަލްޢޫލާ 3112
 33ޖަނަވަރީ 3233

--------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރު1880/CV-C/2018 :
 ނިންމި ތަން :ސިވިލް ކޯޓް
 ބާވަތް :ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 35 :އެޕްރީލް 3232

 ނިމުނު ތާރީޚް 35 :ނޮވެންބަރު 3232

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާގެ ރައުޔު( .މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު
ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެއެވެ).
ތަޢާރަފް:
 .3މިއީ ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1880/Cv-C/2018ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
އނާފުކުރުމަށް އެދި މާލެ /މއ .ޑަސްކް ،ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ،އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތި ު
ޢަބްދުލްޙަކީމް (ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު ( A032030ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ
ޤަޟިއްޔާއެކެވެ .މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
(މީގެ ފަހުން "މީރާ" މިފަދައިން މި ރިޕޯޓުގައި އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ) އެވެ.

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް:
 .3ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް އަކީ ،ޤާނޫނު

ނަންބަރު ( 32/3233މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  23އޮކްޓޫބަރު
 3233ގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އެވެ.
 .2މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް އަކީ( 32/3233 ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ފަދައިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 302220222/-އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފަރާތެއް
ކަމަށްވާތީ ،ކޮންމެ މަހަކު ( 3އެކެއް) ފަހަރު ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ .އަދި
ޓެކްސް ނެގޭ ކޮންމެ މުއްދަތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ހިސާބުކޮށް
ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .1ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން  23ޖުލައި
 3231އިން  22ޖޫން  3236ގެ މުއްދަތަށް މީރާއިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ ޖީ.އެސް.ޓީއާ ގުޅޭ
ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރިއެވެ .އެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ހިސާބުކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ
މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ .އެ ގޮތުން

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ

ޢަދަދު އިސްލާޙުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު 32 ،ފެބުރުވަރީ  3233ގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ޢަބްދުލްޙަކީމަށް މީރާއިން އެންގިއެވެ.
 .5މީރާގެ އެ އެންގުމަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ ފަރާތުން  33މާރިޗް  3233ގައި އިޢުތިރާޒުކުރިއެވެ.

1

އެ އިޢުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ބަލައި އެ އެންގުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައި
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފޮނުވައި އެކަން  36އޮގަސްޓު  3233ގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް
އެންގިކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.
 .6އިޢުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު މީރާއިން ނިންމިގޮތް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް އޮތްނަމަވެސް އެ ނިންމުން ،ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ ފަރާތުން
އިސްތިއުނާފު ނުކުރެއެވެ.
 .3ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް މީރާއިން އެންގި އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާފައި
ނުވުމުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނާއެކު ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް އިހުމާލުވެފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ
66ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މީރާއިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ޖޫރިމަނާ ކުރިއެވެ.
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 .2އެގޮތުން 3231ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 3236ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ނުދައްކައިވާ ޖީއެސްޓީ ފައިސާއާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދައްކާފައި ނުވުމުން އަރާފައިވާ
ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް އަންގައި މީރާއިން ފޮނުވާ ފަހުގެ ނޯޓިސް  25ފެބުރުވަރީ  3232ގައި މީރާއިން
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް ފޮނުވިއެވެ.
 .3މީރާއިން ދިން މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާއާއި ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޤާނޫނާ
އެއްގޮތަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް މީރާއަށް ނުދައްކައެވެ.
3231 .32ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުން ފެށިގެން (3235ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަސްފިޔަވައި)
އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ގަވައިދުން ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ އާއި،

2

3236ވަނަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މީރާގެ ފަރާތުން
ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރިއެވެ .މިމައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 1880/Cv-C/2018ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ:
 .33މީރާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި އެދިފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/3233މުދަލާ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ US$75,785/-
(ހަތްދިހަފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް ޑޮލަރު) އާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީން ޓެކްސް ދައްކާފައިނުވާތީ 35 ،އެޕްރީލް ( 3232ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު) އާ
ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމްލަ ( US$ 35,664/-ތިރީސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް

2

 3235ޖޫން މަހު ގައި ޖީއެސްޓީ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ދަށުކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ .އަދި މީރާއިން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމަންޓް  3ގައި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލު ގައިވެސް  3235ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަސް ހިމަނައިފައި ނުވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޑޮލަރު) އާއި އެކު ޖުމްލަ ( US$ 111,449/-އެއްލައްކަ އެގާރަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވައެއް
ޑޮލަރު) އާއި ،މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި ،ޓެކުހުގެ
ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމާ ހަމައަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ 65ވަނަ
މާއްދާއާއި 66ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކޮށްދިނުމަށެވެ.
 .33އެދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ދަޢުވާގައި
ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާއާއި ،އެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކީ އެ
ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާއެއް ވާނަމަ
އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއަކާއި ނުލައި އެ ފައިސާ ވަނީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައި ކަމަށެވެ .އަދި މީރާއިން
ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަކީ ޞައްޙަ އޮޑިޓެއް ނޫންކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ "އަންބާ" ސަފާރީއަކީ ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް  21މޭ  3236ގައި ޖަރުމަނުގެ ރައްޔިތަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ސަފާރީއެއް ކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން އެ އޮޑިޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިސާބުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ފަރާތުން
ނުދެކޭކަމަށެވެ .ވުމާއެކު އެ ދަޢުވާއަކީ އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ ދަޢުވާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ދިނުމަށެވެ.

ދަށުކޯޓުން ނިންމި ގޮތް:
 .32އެމައްސަލަ ބަލައި ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ،ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް އަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 32/3233މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  23އޮކްޓޫބަރު  3233ގައި ،މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި،
މިގޮތުން  35ނޮވެންބަރު  3232ގެ ނިޔަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ( US$ 75,785/-ހަތްދިހަފަސްހާސް
ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް ޑޮލަރު) އާއި ،އަދި މި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚުގައި ދައްކާފައި ނުވާތީ 35
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނޮވެންބަރު  3232ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ) US$ 45,090ސާޅީސްފަސްހާސް ނުވަދިހަ ޑޮލަރު)
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ،މީރާއަށް ދައްކަންޖެހިފައި އޮންނަކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވާތީ 35 ،ނޮވެންބަރު  3232ގެ ނިޔަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ޢަބްދުލްޙަކީމް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ( US$120,875އެއްލައްކަ ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަފަހެއް ޑޮލަރު)
އާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ،މީރާ އަށް ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމާ ހަމައަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއަކީ،
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ،މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މި އެންމެހައި ފައިސާ
މީރާ އަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން  35ނޮވެންބަރު  3232އިން ފެށިގެން  26މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާ އަށް
ދައްކައި ޚަލާސް ކުރުމަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް އަންގައިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް:
 .31ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1880/CV-C/2018ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ
ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ،އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން 22
(ތިނެއް) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛
 .31.3ޤާނޫނުއަސާސީގެ 13ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވާ
ގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
 .31.3ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1880/Cv-C/2018ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގައި މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
ދިރާސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .31.2ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1880/Cv-C/2018ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ
މަޞްލަޙަތަށް އެކަނި ކަމަށާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ
ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
މި މައްސަލައިގެ އޮތް ޤާނޫނީ ބަހުސް:
 .35ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ ތަފުޞީލުގައި ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް
ބަލައި ،މިމައްސަލައިގައި އޮތް ބަހުސަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު ،ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ބުނަނީ
މީރާގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ އޮޑިޓުގެ ސައްޙަކަމާ މެދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ސުވާލު
އުފައްދައިފައިވާއިރު އެ އޮޑިޓު ޞައްޙަތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ.
 .36މީރާގެ ޖަވާބަކީ އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ މެދު މީރާއިން ނިންމިނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުވާތީ ،މީރާއިން ފޮނުވި އޮޑިޓް ނޯޓިސް އަދި
އިޢުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާ މެދު މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ޠަޢުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށް
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ.
 .33އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ މީރާގެ ނިންމުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުވާތީ ދަޢުވާގައިވާ
ފައިސާއާމެދުގައި އިންކާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސިވިލް ކޯޓަށް މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަރުޙަލާގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް އޮތްތޯ އުފެދޭ ސުވާލަށެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް އޮޑިޓްކުރުން:
 .32ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ މިންވަރަކީ ،ރަނގަޅު ޢަދަދެއްތޯ ބެލުމާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް އޮޑިޓްކުރުމާއި ،އެކަމާގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގެ ބާރު އެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
 .33އެގޮތުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް
ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ޓެކްސްގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.
 .32އޮޑިޓްކޮށް މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި އެ ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާތައް
އެ ޤާނޫނުގެ 12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ .އެއީ؛
(ހ) އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުވެގެން ދިޔައީ ކަމުގައި
ބެލުން؛
(ށ) އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް ބަޔާން
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކީ ،އެ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ ޢަދަދުކަމުގައި ބެލުން.
އެހެންކަމުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ނުވަތަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން
ޓެކްސްބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާން އެ ކަނޑައެޅުމާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާހްވެގެން ދިޔައީކަމުގައި ބެލޭނެކަން
އެނގެން އޮވެއެވެ.
 .33މިމައްސަލާގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މީރާއިން
ކުރި އޮޑިޓުން އެ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 12ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތަށް
ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އިސްލާޙްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ .މިމައްސަލާގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓު ޞައްޙަނޫން ކަމަށް އެ ފަރާތުން
ދެކޭތީ ،ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެ ފަރާތުން ޤަބޫލުނުކުރުމެވެ.

މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު:
 .33މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .އެ ގޮތުން މި
މައްސަލަ ހިނގިއިރު ޢަމަލު ކުރެވުމުންދިޔަ ގޮތް ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  313ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ނގި ތާރީޚުން
ތރާޒުކުރާނަމަ ،އެ އެންގުން އެ ް
ދ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއު ި
"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެ ު
ނވާނެއެވެ.
އންގަ ް
ފެށިގެން ( 22ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މީރާއަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ލިޔުމުން ަ
އަދި އެ ލިޔުމުގައި އޭނާ އެކަމަށް އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ" .

މިފަދައިންނެވެ.
 .32މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާ އަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމާ
ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެ ގޮތުން އިއުތިރާޒުކުރި ކުރުމާއި
މެދު މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އުފަންވާގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 411ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން
ނޖެހޭނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ،އެނިންމުން ނިންމިތާ ( 22ތިރީސް)
ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ު
ދުވަހުގެ

3

ތެރޭގައި

ޓެކްސް

އެޕީލް

ށ
ޓްރައިބިއުނަލްއަ ް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އަދި

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާއިބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވުނު  3ވަނަ އިސްލާހުގައި މިމާއްދާއިސްލާޙު

ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާޙެއް އައިސްފައިވަނީ  33ސެޕްޓެންބަރު  3233ގައެވެ.
4

ނ
މިގޮތުގެމަތި ް

ޓެކްސް ނެގުމާއިބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އަށް ގެނެވުނު  3ވަނަ އިސްލާޙާއި އަދި  22ވަނަ އިސްލާޙުގައި މިމާއްދާ އިސްލާޙު

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދދު މީރާއަށް
ނމަ ،އެގޮތުން ކަނޑައެޅުނު ޢަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރިނަމަވެސް ،މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަ
ޒމްކުރާ ކަމެކެވެ .އަދި އެ ފައިސާ އެގޮތަށް
ދެއްކުމަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ލާ ި
ހ އެންމެހައި
ޖ ޭ
ގ ދަށުން އެ ހިނދަށް ދައްކަން ެ
ތކުން އެއްވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއް ެ
ދ އެފަރާ ަ
ނުދައްކާހާހިނދަކު ،އަ ި
ލބިދޭ ޙައްޤު
ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ދައްކާފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ި
އެއީ ،އުފަންވެއްޖެ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ".

 .31މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދާ މެދު އިއުތިރާޒުކޮށް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތަށް އެކަން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހެޅިއެވެ .ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ
އެ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ނިންމިއެވެ .ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ޢަބްދުލްޙަކީމަށް

އޮތް

ނަމަވެސް

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ނުކުރެއެވެ .މީރާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ
އެމުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔުމަށްފަހު އަދި މީރާއިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ފޮނުވި ފަހުގެ ނޯޓިސްއާ
އެއްގޮތަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީއެވެ.

 .35ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަދަނީ ގޮތުން ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ގތުން
ދމަށް މަދަނީ ޮ
އސާ ހޯ ު
ނވާ ފަ ި
ތގައި ލިބެ ް
ޓެކްސްގެ ގޮ ު

.13

(ހ)

ނ
ޢވާ އުފުލު ް
ކޯޓުގައި ދަ ު

އ
ދ ް
ވސް ޢަދަ ެ
ނ ެ
ނވަތަ އެހެ ް
ނއެއް ު
ރމަ ާ
ސއެއް ،ޖޫ ި
އވެސް ޓެކް ް
އެ ް
ކއި
ނުދައް ަ

ނމަ
އޖެ ަ
އވެ ް
ޮ

ށ
ކރަ ް
ސަރު ާ

ނޖެހޭ
ދައްކަ ް

ނ
ދ ީ
މަ ަ

ސ
އ ާ
އވެ .މީރާއިން މި ފަ ި
ދނެ ެ
ސއެއް ހޯ ޭ
ފއި ާ
ތގައި އެ ަ
އގެ ގޮ ު
ނޏެ ް
ދަރަ ް
ގ
މ ެ
ދ ު
އސާ ހޯ ު
އވެ .ލިބެންވާ ފަ ި
ދނެ ެ
ގން ހޯދި ާ
ޢވާކޮށް ެ
ކޯޓުގައި ދަ ު
ތ
ކއޮ ް
ނދައް ާ
ނޖެހި ު
ސ ދައްކަ ް
ކ ް
ކގައި ޓެ ް
މރުޙަލާތަ ު
ތގެ ަ
ޝަރީޢަ ު
ލ
ދދުގެ ތަފްޞީ ު
ކންޖެހޭ ޢަ ަ
ދއް ަ
ހއި އަދި ަ
ޑރެ ާ
މއި އެ ް
ފަރާތުގެ ނަ ާ
ވ
އ ާ
ފ ި
ސއިކޮށް ަ
ޮ
މޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން
ހިމެނޭ ކޮ ި
އ
ޔ ި
މގަ ާ
ކއްކަ ު
ހއް ެ
ރމަށް އޮތް ެ
ޘބިތުކު ު
ޢދަދު ާ
ކންޖެހޭ ަ
ލިޔުމެއް ،ދައް ަ
އ
ގ ި
މ ަ
ރއްކަ ު
ބ ެ
ގންވާ ާ
ޅމަށް ލިބޭ އެކަށީ ެ
އ ު
އަދި ކޯޓުން ނިޔާ ކަނޑަ ެ
އވެ.
ފުދޭނެ ެ
(ށ)

ސ
އ ާ
ފ ި
ބންވާ ަ
ގއި ލި ެ
ސގެ ގޮތު ަ
ދށުން ޓެކް ް
ދގެ (ހ)ގެ ަ
އ ާ
މި މާ ް
މގެ
ހޯދު ު

ތގެ
ޝަރީޢަ ު

ގއި
ކ ަ
މރުޙަލާތަ ު
ަ

ޓެކްސްގެ

އ
ގ ި
ގތު ަ
ޮ

ތ
ވ ަ
ނމަ ނު ަ
ށވާ ަ
ދއް ނޫންކަމަ ް
ގޅު ޢަދަ ެ
ދދަކީ ،ރަނ ަ
ނޖެހޭ ޢަ ަ
ދައްކަ ް
ލ
މއްސަ ަ
ވތަ އެ ަ
ވނީނަމަ ނު ަ
ކރާ ކަމަށް ަ
ތރާޒު ު
ކމެދު އިޢު ި
އެ ޢަދަދަ ާ
ލއެއް ނިންމާތާ 32
މއްސަ ަ
އ ަ
އދޭނަމަ ެ
ދނުމަށް ެ
އަލުން ބަލައި ި
އވެ.
ނވެ ެ
ބގެ ް
ޙއްޤު ލި ި
ޅމުގެ ަ
އނާފަށް ހުށަހެ ު
އސްތި ު
ރގައި ި
ހގެ ތެ ޭ
ދުވަ ު

މީރާގެ ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމުން އެ ނިންމުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ
ޙައްޤު ގެއްލުނީތޯ؟
 .36މީރާގެ ނިންމުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު
ނުކުރުމުން މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިންކާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނީ
ގޮތުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.
 .33މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ ނުވަތަ ކަނޑައެޅި ޢަދަދަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް
ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ މީރާއިން އެނިންމުމެއް ނިންމިތާ  22ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތައް
ފާއިތުވުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާކުރުމުން އެ މަރުޙަލާގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަހުޘް ކުރެވުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި 11ވަނަ
މާއްދާގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ބޭނުމާއި މަޤުޞަދު ގެއްލި އެ މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނީ ބާރު
ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން މާނަކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.
 .32މީރާގެ ނިންމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި ދަޢުވާގައިވާ ފައިސާއާ މެދުގައި
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމަށް އިންކާރު ކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފު
މިކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
 .33ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް
މަދަނީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާއިރު ،ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަރުޙަލާތަކުގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އަދި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ
ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ކޮމިޝަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ އެއީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
ސާބިތުކުރުމަށް އޮތް ހެއްކެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެފަދައިން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގައި ދަށުކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޙާލަތްތަކެވެ .އެ
ޙާލަތްތަކަކީ؛
(ހ) ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ ރަނގަޅު ޢަދަދެއް ނޫންކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ،
ވތަ
(ށ) އެ ޢަދަދަކާމެދު އިޢުތިރާޒުކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ،ނު ަ
ދނަމަ
(ނ) އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެ ޭ

މި ބުނެވުނު ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްވާނަމަ އެނިންމުން ނިންމާތާ  32ދުވަސް ތެރޭގައި
އެކަން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެމާއްދާގައި
ބުނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .22މިމައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވަނިކޮށް ،ދަރަނި ސާބިތު ކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް މީރާއިން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ،މީރާއިން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ޢަދަދުތަކާމެދު
ބަހުސްކޮށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ އިތުރުން ،މުޅި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓެކްސް
ދައްކާފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ލިބޭ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިއެވެ.

5

ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން،

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) މާނަކުރިއިރު ،ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި އެދަޢުވާއާމެދު
މައުޟޫޢީ ގޮތުން ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާނަ
ކުރިއިރު ،އެމާއްދާގެ ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން

ފުށުއެރުން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް

އެހާތަނަށްވެސް ޤާނޫނަށް ގެނެވެނު އިސްލާޙުތަކުގައި އެ މާއްދާއަށް އިސްލާޙު ގެނެސްފައިނުވާކަން ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ އެނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .23އެ ޤަޟިއްޔާގައި އެ ފަދައިން ކަނޑައެޅުނު ފަހުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ
އިސްލާޙުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙު ވެފައިވެއެވެ 6.މި މާއްދާ މިހާރު
އިސްލާޙުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި އެޓެކުހާގުޅޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މަދަނީ
ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއަކީ ،ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް
ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައި ވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ބެލޭނީ ،އެ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާތު މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައެވެ 7.މި ބުނެވުނު 11ވަނަ މާއްދާގައި

5

ރ
ޔގެ  53އަދި  62ވަނަ ނަންބަ ު
ނބަރު  2016/SC-A/23ޤަޟިއް ާ
ޓގެ ނަ ް
ޕރީމް ކޯ ު
އޖޭގެ ސު ް
ރ ް
ދިވެހި ާ

6

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ތިންވަނަ އިސްލާޙެއް އައިސްފައިވަނީ  36ޑިސެންބަރު  3232ގައެވެ.

7

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ( 22ވަނަ އިސްލާޙު)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން
ނިންމާ

ނިންމުމަކާމެދު

ޓެކްސް

ދައްކާ

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،

ފަރާތުން

ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ އިޖުރާއާތެވެ.

އެނިންމުމެއް

ޓެކްސް

އެޕީލް

8

 .23އެހެންކަމުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު ،ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން
އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މީރާއިން ހުށަހަޅާ މަދަނީ ދަރަންޏާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޓެކުހުގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދާ މެދު އިންކާރުކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ މައްސަލަ
ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް ލިބިގެންނުވާކަން އެނގެއެވެ.

މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްތޯ؟
 .22އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން މީރާއިން ކުރި މުޅި ދަޢުވާއަށް
އިންކާރުކޮށް އެ ފަރާތުން ނުދައްކާއޮތް ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .އެ ބުނުން ބިނާކުރި
މައިގަނޑު އަސާސަކީ މީރާގެ އޮޑިޓް ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް ބުނާބުނުމެވެ .ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެ ނުކުތާއަށް
ފައިސަލާކޮށްފައިނުވަނީ ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  13އަދި 11ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެމަރުޙަލާއަކީ މައުޟޫޢާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ މަރުޙަލާއެއް ނޫންކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
މިމައްސަލަ ދަށުކޯޓުން ނިންމިއިރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވެއެވެ.
 .21ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާޙަކީ މިމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ފަހުން
އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައވާ އިސްލާޙެކެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) މާނަކޮށް
މަދަނީ ދަރަންޏާ ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވުމުން މި މައްސަލަ

8

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާޙުގައި އެޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހިނގިއިރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އޮތް ގޮތުން އެފުރުޞަތު ދެވޭނެކަމަށް
ބުނާތީ ،މީރާއިން ކުރި ދަޢުވާއަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި އިންކާރުކޮށްފައިވުމުން
ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮތެއް
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެމެވެ.
 .25އެ ގޮތުން މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ބުނާ ބުނުން
ބިނާކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ،ދަޢުވާގައި ބުނާ ސަފާރީއަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އޮތް ސަފާރީއެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ ބުނުމާއި ،ދަޢުވާގައި ބުނާ އޮޑިޓް
ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ.
 .26މީރާއިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ،ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް އޮޓިޑް ކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ .ޓެކްސް ދައްކާފަރާތެއް
އޮޑިޓްކޮށް ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަން ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2013/R-45ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދު) ގެ32 9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)
އަށް ބަލާއިރު އެމާއްދާގައި ބުނަނީ؛
ނ
އޅު ް
ޑ ެ
އދަދު ކަނ ަ
ރއިން ަ
މީ ާ

.32

(ހ)

އ
ދދެ ް
އ ަ
މރާއިން ަ
ދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ީ
ނގެ  23ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫ ު
ނވި
ގއި އަންނަ ި
ރ ަ
ނތައްތަކުގެ ތެ ޭ
ވދާނެ ކަ ް
ކރެ ި
މގައި ރިޢާޔަތް ު
އޅު ު
ކަނޑަ ެ
ނއެވެ.
ކަންކަން ހިމެ ެ
ލއި
ވއިދޭ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ގަންނަ މުދަ ާ
( )3އެފަރާތުން ފޯރު ަ
އގު؛
ރގެ ަ
ޒ ު
މތުގެ ބާ ާ
ޚދު ަ
މދަލާއި ި
އހެން ު
އއްފަދަ ެ
ދމަތާ ެ
ޚި ު
() 3

އޮޑިޓްކުރާ

އދަތާ
މު ް

މވާ،
ދި ާ

ވ
ފއިތު ި
ާ

ކގެ
ހރުތަ ު
އަ ަ

ތން
ނވަތަ އެ ފަރާ ު
ދފައިވާ ު
އ ީ
ވ ި
ތން ފޯރު ަ
ގއި އެ ފަރާ ު
އދަތުތަކު ަ
މު ް
ވރެޖް
ތގެ އެ ް
ޚދުމަ ު
އ ި
ފދަ މުދަލާ ި
އއް ަ
ދމަތާ ެ
ލއި ޚި ު
ފއިވާ މުދަ ާ
ގަނެ ަ
އަގު؛
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާ  35މާރިޗް  3233ގައި

އިސްލާޙުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ތ
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ފދަ
ދމަތާ އެއް ަ
ޚ ު
ނނަ މުދަލާއި ި
ގ ް
އދޭ ނުވަތަ ަ
( )2އެ ފަރާތުން ފޯރުވަ ި
އގު؛
ރޖް ަ
އވް ެ
މތަކުގެ ެ
ޤއު ު
ދމަތުގެ އެހެން ަ
މދަލާއި ޚި ު
އެހެން ު
އވާ ނުވަތަ
ފ ި
ރތަކުން ދައްކައި ަ
ގއި އެ ފަ ާ
( )1ފާއިތުވި އަހަރުތަކު ަ
ދދު؛
ފއިވާ ޓެކުހުގެ އަ ަ
ނޖެހި ަ
ދައްކަ ް
ނ
އގައި ހިމެ ޭ
ތ ް
( )5އެ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރި ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަ ެ
ގއި
ތ ަ
މއްދަ ު
ފރާތްތަކުން އެ ު
ދއްކާ ަ
ނ ޓެކްސް ަ
ގންތީގެ އެހެ ް
އެ ި
ރޖް.
އވް ެ
އވާ ޓެކުހުގެ ެ
ފ ި
ދއްކަންޖެހި ަ
ނވަތަ ަ
އވާ ު
ކއިފަ ި
ދައް ަ
(ށ)

ދ
އދަ ު
އވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ަ
ޔންކޮށްފަ ި
އދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
މި މާ ް
ވ.
ނއެ ެ
ވދާ ެ
ކރެ ި
ނން ު
މގައި ސާމްޕްލިންގ ބޭ ު
އޅު ު
ކަނޑަ ެ

މިމައްސަލައިގެ އޮޑިޓް މަރުޙަލާގައި ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިޔުންތައް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް
ދީފައިނުވާކަމަށް

މީރާއިން

ބުނެއެވެ.
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މިމައްސަލައިގައި

މީރާއިން

އޮޑިޓް

ޢަދަދެއް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ސަފާރީގެ ރޭޓް ތަކަށް އަދި އޭގެ ބެޑްނައިޓްސްތަކަށެވެ.
އެހެންކަމުން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ބަލާނެ ތަނެއްނެތެވެ.
 .23ދަޢުވާގައި ބުނާ ސަފާރީއަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ނަމުގައި އޮތް އުޅަނދެއް ނޫންކަމަށް ބުނާބުނުމުގެ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު؛
މީރާއިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވަނީ 23 ،ޖުލައި  3231އިން ފެށިގެން  22ޖޫން
 3236ގެ ނިޔަލަށެވެ .އިސްތިއުނާފު މިކުރެވޭ މައްސަލާގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެންބަރު  3231އިން
ފެށިގެން ޖޫން  3236ގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ
ދައްކާފައި ނުވާތީއެވެ .ބުނެވުނު އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ނަމުން
އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ  32ފެބްރުވަރީ  3233ގައެވެ 23 .އޮކްޓޫބަރު  3221އިން
ފެށިގެން ދަޢުވާގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް އޮތީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
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މީރާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް  23ޖުލައި  3232އަދި  33ސެޕްޓެންބަރު  3232ވަނަ ދުވަހު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މިފަދައިން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ނަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ
ފަރާތަކީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމް ކަންއެނގެއެވެ.
 .22މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން އިންކާރުކުރާކަމަށް
ބުނި ނަމަވެސް ،މީރާއިން އެންގި ގޮތަށް 3231ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު އަދި 3231ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު
މަހުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކާފައިވެއެވެ.
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މީރާއިން

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް އޮޑިޓުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އިސްލާޙްކޮށް އެކަން
އަންގާފައިވަނީ  32ފެބުރުވަރީ  3233ގައި ކަމަށްވާއިރު ،މީރާގެ ނިންމުން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ
ފަރާތުން މީރާގައި އިޢުތިރާޒުކުރުމުން މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައި އެކަން އަންގާފައިވަނީ  36އޮގަސްޓް 3233
ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރުމުން މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންނުޖެހޭކަމަށް މީރާއިން
ކަނޑައެޅި ތާރީޚުގެ ފަހުން  33ނޮވެންބަރު  3233ގައި3231 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު އަދި އޮކްޓޫބަރުގެ
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ ފައިސާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކާފައިވެއެވެ .މީރާއިން މަދަނީ
ދަރަނީގެ ދަޢުވާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މީރާއިން ނިންމި ނިންމުން
އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ކަމަށްވާއިރު ،އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިސްވެ ބުނެވުނު ،މީރާއިން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ބުނެވުނު ސެޕްޓެންބަރު  3231އަދި
އޮކްޓޫބަރު  3231މަހަށްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ ދައްކާފައިވުމަކީ މީރާއިން ކަނޑައެޅި ޢަދަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ބެލެވިދާނެ ސަބަބެކެވެ.
 .23މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ ،ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ
ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށްނުފެނެއެވެ.
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ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ފަރާތުން މި މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ފޯމުގެ

 3.2އަދި  3.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

