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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
• ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

2021/HC-A/200,201

• އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

 -1ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )(C-27/85
 -2މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )(C-124/2004

• އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

• މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކްސްއާބެހޭ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ
ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު
ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ

ނިމުނު ތާރީޚް:

 21ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443
27

އޮކްޓޫބަރު

2021
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ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

21

ޛުލްޤަޢިދާ

1442

01

ޖުލައި

2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
• ނަންބަރުTAT-CA-W/2019/003,004 :
• ނިންމި ތަން :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
• ބާވަތް :ޓެކްސްއާބެހޭ
• ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 14 :ޖަނަވަރީ 2019

• ނިމުނު ތާރީޚް 24 :ނޮވެންބަރު 2020

މަދަނީ  -ޓެކްސްއާބެހޭ  -ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
އޮންނަ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް  -ޤާނޫނު ނަންބަރު) 3/2010 :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  55ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ(  -ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  -ޤާނޫނު ނަންބަރު4/2011 :
ޓގެ ޤަވާޢިދުގެ
އކޯ ު
)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ ި
 29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
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އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީގެ ރައުޔު :މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ
ތާއީދުކުރެއެވެ.
ތަޢާރުފު:
 .1މިއީ

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު:

TAT-CA-W/2019/004

އާއި

ނަންބަރު:

 TAT-CA-W/2019/003މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ވައްބިންވެސްޓް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީގެ ފަހުން
"މީރާ"ގެ ނަމުން އިޝާރާތްކުރެވިފައި( ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/004 :މައްސަލަ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލައަށް ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ
ނަންބަރަކީ:

2021/HC-A/200

އެވެ.

އަދި

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު:

 TAT-CA-W/2019/003މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް
ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރަކީ2021/HC-A/201 :
އެވެ.

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/HC-A/200 :ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު2021/HC-A/201 :
ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތަމްޘީލުކުރާ ފަރާތުން މި ޤަޟިއްޔާތައް އެކުއެކީގައި ،އެއް ފަނޑިޔާރުންތަކެއް
އެކުލެވިގެންވާ ބެންޗަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައިވާތީ 1އާއި ،އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތައް ބިނާވެފައިވަނީ
އިސްތިއުނާފީ އެއް ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ޝިޔާޛް އަދި
އިތުރު ފަރާތްތަކެއް ވ .ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) (2020ޤަޟިއްޔާ 2ގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް
ށ  3ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް
ހިންގުމާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަ ް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެއް ބެންޗަކުން ދެ ޤަޟިއްޔާ އެކުއެކީގައެވެ.
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް:
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/004 :މައްސަލައަށާއި ނަންބަރު:
 TAT-CA-W/2019/003މައްސަލައަށް ބަލާއިރުގައި ،އެ ދެ މައްސަލައަކީ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުތަކެއް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލި ދެ މައްސަލައެވެ .މިގޮތުން
ވސްޓް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/004 :މައްސަލައިގައި ވައްބިން ެ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ނަންބަރު:
 29) 220-OA/2018/29ނޮވެންބަރު  (2018އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓެވެ .އަދި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/003 :މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ނަންބަރު29) 220-OA/2018/34 :

1

ޓ  (2021ސިޓީއިން
ނބަރު 04) Jw3.twOn.1317 :އޮގަސް ު
ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީސް ގެ ނަ ް

2

ޔ
ބރު 2018/SC-A/31 :ޤަޟިއް ާ
ރމް ކޯޓުގެ ނަން ަ
އޖޭގެ ސުޕް ީ
ހރާ ް
ދިވެ ި

3

އ
ގ ި
ޔގެ  13ވަނަ ނުކުތާ ަ
ބރު 2018/SC-A/31 :ޤަޟިއް ާ
ރމް ކޯޓުގެ ނަން ަ
އޖޭގެ ސުޕް ީ
ހރާ ް
ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނޮވެންބަރު  (2018އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓެވެ .މި ދެ ރިޕޯޓަކީ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓަށް ފަހު ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ
ތެރެއިން ބައެއް ޢަދަދުތަކަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު3/2010 :
)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުތިރާޟުތަކާ ގުޅިގެން މީރާއިން އެ
މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމި ގޮތުގެ ދެ ރިޕޯޓެވެ .މީރާއިން އޮޑިޓްކުރި މުއްދަތައް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި
ނިންމާފައިވެއެވެ.

 .4ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި ދެ ރިޕޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އެ ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަތައް އެކުއެކީގައި
ހިންގައި ނިންމާފައިވަނީ  24ނޮވެންބަރު  2020ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  21ފެބުރުވަރީ  2021ގައެވެ .4

4

ބރު 25) 223/95/2021/5 :މާރިޗު  (2021ސިޓީ
ލގެ ނަން ަ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން:
 .5ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/004 :މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ،
ނނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ަ ،42އ ިދ
"ދެންފެހެ ،ޤާ ޫ
 44ވަނަ މާއްދާއަށާއި ،އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ،ޓެކްސް
ށ
މ ް
ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަ ަ
ވ
ނންމުން ރަނގަޅު ނު ާ
ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމާއި ،އޮޑިޓުގެ ި
ހާލަތުގައި،

މީރާއަށް

ނވާ
ގ ް
ލިބި ެ

ބާރަކީ

އެނިންމުމުގެ

ބައެއް

ނުވަތަ

އެއްކޮށް

ބަދަލުކުރުންކަމާއި 29) 220-OA/2018/029 ،ނޮވެމްބަރު " (2018އޮބްޖެކްޝަން
ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި ،ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާއި އަދި ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް
ޓ
ކސް ދެއްކުމަށް ބީ.ޕީީ .
ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ށން މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ
ގ )ހ( ގެ ) (4ގެ ދަ ު
ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ެ
ރަނގަޅަށްކަމާއި،

ޓ
ޓޫރިސް ް

ނޓަކުން،
އެސްޓޭބްލިޝްމަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފރާތްތަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ
ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތައް ހިންގާ ަ
ހލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ ،އޮންލައިން ޓްރެވަލް
ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ވިތު ޯ
ނ
ޓ ް
ޓ އެސްޓޭބްލިޝްމަން ު
އޭޖެންސީއަށް އެފައިސާ ދެއްކީ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހެނީ ޓޫރިސް ް
ނނަކީ،
ޗންޓް މޮޑެލްއިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޓްރެވެލް އެޖެންޓު ް
ކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށްވާތީ ،މަރ ެ
ސީދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ވަކި އަގެއް ނެގުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެއްބަސްވެވިފައިވާ
ޓން
މޢާމަލާތްކުރާ އޭޖެން ު
ހންގޭ ު
އނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ދީގެން ި
މިންވަރެއް މުޢާމަލާތުގެ ަ
ކސް ނެގުމަށް މީރާއިން
ކަމަށްވާތީ ،މި ބާވަތުގެ މުޢާމަލާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ކމަށް ،މި މައްސަލަ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ) 3ތިނެއް(
ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ަ
ޑއަޅައި ،މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނަގާފައިވާ ޢަދަދު
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނ ަ
ބންވެސްޓް ޕީ.ޓީ.އީ ލިމިޓެޑަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވައް ި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަމެވެ".

މިފަދައިންނެވެ.
 .6ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/003 :މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  ،42އަދި
"ދެންފެހެ ،ޤާނޫނު ނަ ް
 44ވަނަ މާއްދާއަށާއި ،އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ،ޓެކްސް
ށ
މ ް
ދައްކާ ފަރާތުން ކުރާ އިއުތިރާޒަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަ ަ
ވ
ނންމުން ރަނގަޅު ނު ާ
ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެން ނުވާކަމާއި ،އޮޑިޓުގެ ި
ހާލަތުގައި،

މީރާއަށް

ނވާ
ގ ް
ލިބި ެ

ބާރަކީ

އެނިންމުމުގެ

ބައެއް

ނުވަތަ

އެއްކޮށް

ބަދަލުކުރުންކަމާއި 29) 220-OA/2018/029 ،ނޮވެމްބަރު " (2018އޮބްޖެކްޝަން
ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި ،ޓްރޭޑް ޝޯ އާއި އެގްޒިބިޝަންތަކާއި އަދި ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް
ޓ
ކސް ދެއްކުމަށް ބީ.ޕީީ .
ފަންޑަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ށން މީރާއިން އަންގާފައިވަނީ
ގ )ހ( ގެ ) (4ގެ ދަ ު
ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ެ
ރަނގަޅަށްކަމާއި،

ޓ
ޓޫރިސް ް

ނޓަކުން،
އެސްޓޭބްލިޝްމަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފރާތްތަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ
ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތައް ހިންގާ ަ
ހލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނީ ،އޮންލައިން ޓްރެވަލް
ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ވިތު ޯ
ނ
ޓ ް
ޓ އެސްޓޭބްލިޝްމަން ު
އޭޖެންސީއަށް އެފައިސާ ދެއްކީ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހެނީ ޓޫރިސް ް
ނނަކީ،
ޗންޓް މޮޑެލްއިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޓްރެވެލް އެޖެންޓު ް
ކަމުގައިވާނަމަ ކަމަށްވާތީ ،މަރ ެ
ސީދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ވަކި އަގެއް ނެގުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެއްބަސްވެވިފައިވާ
ޓން
މޢާމަލާތްކުރާ އޭޖެން ު
ހންގޭ ު
އނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ދީގެން ި
މިންވަރެއް މުޢާމަލާތުގެ ަ
ކސް ނެގުމަށް މީރާއިން
ކަމަށްވާތީ ،މި ބާވަތުގެ މުޢާމަލާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ް
ކމަށް ،މި މައްސަލަ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ) 3ތިނެއް(
ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ަ
ޑއަޅައި ،މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނަގާފައިވާ ޢަދަދު
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނ ަ
ޑވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް
ތން މޯލް ި
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަމެވެ".

މިފަދައިންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 .7ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު:

TAT-CA-W/2019/004

އާއި

ނަންބަރު:

 TAT-CA-W/2019/003މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ) 04ހަތަރެއް( އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިގޮތުން ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ،
)ހ( ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،ޓްރޭޑް ޝޯތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފައިސާ
ރީއިމްބަރސްކޮށްދޭނަމަ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 6
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ،އަދި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ އެޗްޕީއެލް ރިސޯޓްސް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) (2020އާއި މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ ލަނޑާގިރާވަރު ޕްރައިވެޓެ ލިމިޓެޑް ) (2020ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
)ށ( ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،ރީއިމްބަރސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާއިން
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއާމެދު ނިންމުމެއް ނިންމާފައި
ނެތުމަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަދި މަދަނީ މައްސަލަތައް
ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށްވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
)ނ( ތިންވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،ގްރީން އިމްޕަރޭޓިވް ފަންޑަށް ދައްކާ ފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިންގ
ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ޓެކްސް ރޫލިންގ  TR-2013/B25އާ ޚިލާފަށް އަދި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މީޑިއާނެޓް ވ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ) (2020ގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
)ރ( ހަތަރުވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ
ޙައްޤުތައް ހަނިވާ ގޮތަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  20ވަނަ މާއްދާ އާއި  43ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މީރާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ ކަންކަން
 05 .8އޮކްޓޫބަރު  2021ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/HC-A/200 :ޤަޟިއްޔާ
އާއި ނަންބަރު 2021/HC-A/201 :ޤަޟިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އެކުއެކީގައި ބޭއްވުނެވެ .އެ ދުވަހުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް
ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މައުޟޫޢީ މައްސަލައަށް
ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން މީރާއިން ފާހަގަކުރަން ހުރި އިޖުރާއީ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކުރުމަށް މީރާއަށް ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ .މިގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/HC-A/29 :އާއި ނަންބަރު 2020/HC-A/281 :ޤަޟިއްޔާގައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މުއްދަތު ގުނަންވާނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް
ރ  2020ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވުމުން ،އެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް
ނިންމާފައިވަނީ  24ނޮވެންބަ ު
މުއްދަތު ހަމަވާނީ  24ޖަނަވަރީ  2021ކަމުގައިވިއަސް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ
ތާރީޚެއްގައި ،އެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ .އަދި ހައިކޯޓުގެ އެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ މީރާގެ ވިސްނުމުގައި އޮތްގޮތް ނޫންކަމަށާއި ،އެކަމަކު އެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި އެގޮތަށް
ނިންމާފައިވާތީ ،އެކަން ޙިއްޞާކުރީކަމަށެވެ.

 .9މި ނުކުތާތަކުގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް
ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،މި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތުން ބޭރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި ،މި މައްސަލަތަށް ހުށަހެޅިއިރު ޢާއްމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މުއްދަތު
ގުނާގޮތަށް ގުނައިފިކަމަށްވާނަމަ ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  18ފެބުރުވަރީ 2021
ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ހައިކޯޓުން ފަހުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގޮތަށް ގުނާނަމަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ  23ޖަނަވަރީ  2021ކަމަށެވެ .އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  18ފެބުރުވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފަށް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާ ހައިކޯޓުން
މާނަކުރުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު ގުނަމުން އައިގޮތުން ނަމަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ .އަދި އެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި ،އެ
ގޮތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ،އެ ގޮތާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ
ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާއަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ މުއްދަތު ގުނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ނުވާނެ މާއްދާއެއް ކަމަށާއި،
އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިފައިނުވާ ނަމަ ،އެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން މުއްދަތު ގުނާނެގޮތުގެ ބާރު މީރާއަށް
ލިބޭގޮތަށް އިދާރީ ޤަވާޢިދެއް މީރާއަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ
މާއްދާއާ ގުޅިގެން ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ބާރު އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް އޮތްތޯ ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 156
ވަނަ މާއްދާއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަނާ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،މައްސަލައެއް
ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބެނީ
އެ ކޯޓަކަށް ކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާއަށް
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު މުއްދަތު ގުނާނެގޮތުގެ ބާރުވެސް ލިބޭނީ
ކޯޓަށް ކަމަށެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެފަދަ ޤަވާޢިދެއް ހަދާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  156ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެއްކަން އެ
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ޤަވާޢިދަކީ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައިވެސް
ފުދޭ މާއްދާއެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި ،އެ ޤަވާޢިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ
ޤާނޫނުތަކުން ނަގާފައި އެ ޤަވާޢިދުގައި ހިމަނާފައިވާ މުއްދަތުތައް ކަމަށާއި ،އޭގެތެރޭގައި އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ
) (4ވަނަ ނަންބަރުގައި އޭރު އޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ނިންނުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތުވެސް ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އޭރުވެސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށެވެ .އަދި އެމުއްދަތުތައް ގުނާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ
ޤަވާޢިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ .އަދި  29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން
އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައްވެސް ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނުމަށްފަހު 29 ،ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( އާއި އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައްވެސް ގުނާނެގޮތް ކަމުގައި އެ މާއްދާގެ )ބ(
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް
އަންނަ

ސަރުކާރު

ބަންދު

ދުވަސްތައް

ނުހިމެނޭގޮތުގެ

މަތިން

ކަމަށެވެ.

އަދި

އެ

އުޞޫލުން

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނައިފިކަމުގައިވަނީ ނަމަ އިސްތިއުނާފަށް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު
 .10ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 5ގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން
ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް

5

ނބަރު3/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވެއެވެ .މި މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު) 3/2010 :ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  6ގެ ދަށުންނެވެ .މި ގޮތުން އެ ޤާނޫނަށް
ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ނަންބަރުގެ ތަރުތީބު ބަދަލުވެ ،މިހާރު އެ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލިޔެފައިވަނީ،

އ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް
"ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ ،ޤާނޫނާ ި
ށ
މ ް
ރއް ބޭނުންކޮށްގެންކަ ަ
ގންނުވާ ބާ ެ
ޓރައިބިއުނަލަށް ލިބި ެ
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ނުވަތަ ް
ދޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އސަލައެއް ނިންމާތާ ) 60ފަސް ޮ
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މަ ް
އސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ި
މީރާއަށާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ".

މިފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން އެ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ އިޞްލާޙުގެ ކުރިން
ނިމިފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ނިންމުންތަކަށް މި މުއްދަތުގެ މަންފާ ލިބެންވާނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް
 .11ޤާނޫނު ނަންބަރު) 4/2011 :މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ޤާނޫނެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި
މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ ރަސްމީ
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ) 7ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއް ގުނާނަމައެވެ .ޤާނޫނު ނަންބަރު) 3/2010 :ޓެކްސް

6

ނބަރު27/2020 :
ޤާނޫނު ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(  7ގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ
މުއްދަތަކީ ) 7ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމަށްވާތީ ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ
މި ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 .12ދެން މި ބަލާލަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު) 3/2010 :ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(  8ގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ
މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު 9ގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެ އަކުރުގައި ލިޔެފައިވަނީ،

ނނާއި
ނވާހާ ހިނދަކު ،ޤާ ޫ
އ ު
"މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު
އގެންނެވެ".
ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނަ ި

ނވަތަ ޤަވާޢިދުގައި މުއްދަތެއް
ު
މިފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންކަމަށް އެ
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ބަލަމުން މިދާ މައްސަލައަކީ ޤަވާޢިދުގައިވާ މި މާއްދާގެ
ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިގެން އެ މާއްދާ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް

7

ތށް.
ހމެނޭ ގޮ ަ
ނބަރު 27/2020 :ތިން ވަނަ އިޞްލާޙު ި
ޤާނޫނު ނަ ް

8

ނ
ޤނޫ ު
އދާރީ ާ
މބެހޭ ި
ޓެކްސް ނެގު ާ

9

ބރު2013/R-45 :
ޢދު ނަން ަ
ޤަވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

14

2021/HC-A/200,201

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ނޫނެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު 10ގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަކީ އިތުރު ބެލުމެއް ނެތި،
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބޮޑު ފުށުއެރުމެއް އޮތް މާއްދާއެއްކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން އޮތް މާއްދާއެއް
ނޫނެވެ .މި މައްސަލައިގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޯޓުން މި ޤަވާޢިދަށް ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު4/2011 :
)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ޞައްޙަ ޤަވާޢިދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 .13ދެން މި ބަލާލަނީ ،މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ
 29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތާ ފުށުއަރާތޯއެވެ .މިގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ލިޔެފައިވަނީ،
" މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް،
ނ
ލބިގެ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ި
ހަދާފައިވާ

ބވަތެއްގެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
ޤަވާޢިދަކުން ،ވަކި ާ

މުއްދަތެއް

ނ
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާ ީ
ޢދެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެވެ".
އެ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ އެ ޤަވާ ި

މިފަދައިންނެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު
ފއިވާ
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދާ ަ
ޤަވާޢިދުގައި މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،އެ މުއްދަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ
 29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކާ ފުށުއެރުމެއް ނެތެވެ.
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ބރު2013/R-45 :
ޢދު ނަން ަ
ޤަވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

15

2021/HC-A/200,201

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ވީމާ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު
ގުނަންވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުން
 .14ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު:

TAT-CA-W/2019/004

އަދި

ނަންބަރު:

 TAT-CA-W/2019/003މައްސަލަ އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ  24ނޮވެންބަރު  2020ގައެވެ.
އަދި

އެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހުށަހަޅާފައިވަނީ  21ފެބުރުވަރީ  2021ގައެވެ .އެ މައްސަލަތައް ނިންމި ތާރީޚުކަމުގައިވާ  24ނޮވެންބަރު
 2020އިން ފެށިގެން  24ޖަނަވަރީ  2021އަށް ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވެއެވެ .ނަމަވެސް މި
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު 11ގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ 60
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު  21ފެބުރުވަރީ  2021ގައެވެ.

 .15ވީމާ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެމަތީން ހުރުމުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު:
 TAT-CA-W/2019/004މައްސަލައާއި ނަންބަރު TAT-CA-W/2019/003 :މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  24ޖަނަވަރީ  2021ގައި ހަމަވެފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު
ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ހައިކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ
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ނބަރު3/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

