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g
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

2020/HC-A/13

 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006
މައްސަލަ

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

2020/HC-A/14

 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006
މައްސަލަ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނިމުނު ތާރީޚް:

 29ރަބީޢުލްއާޚިރު 3111
 32ނޮވެންބަރު 3233

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/HC-A/13ޤަޟިއްޔާ

 23ޖުމާދުލްއާޚިރާ 3113

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 36ޖަނަވަރީ 3232

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/HC-A/14ޤަޟިއްޔާ

 02ޖުމާދުލްއާޚިރާ 3113

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 27ޖަނަވަރީ

3232

އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރުTAT-CA-G/2016/006 :
 ނިންމި ތަން :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
 ބާވަތް :ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 23 :އޮގަސްޓް 3236

 ނިމުނު ތާރީޚް 33 :ނޮވެމްބަރ 3233

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/HC-A/13ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޤާނޫނީ ވަކީލު :ޢާއިޝަތު ހައިފާ ،ޝާހު ޙުސައިން އެންޑް

ޤާނޫނީ ވަކީލު :މަރްޔަމް ޔަޝާ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް

ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ،

މޫސާ އާލިމް ،ޝާހު ޙުސައިން އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ނަދާ ނަޒީރު ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/HC-A/14ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޤާނޫނީ ވަކީލު :މަރްޔަމް ޔަޝާ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް

ޤާނޫނީ ވަކީލު :ޢާއިޝަތު ހައިފާ ،ޝާހު ޙުސައިން އެންޑް

ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ،

ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ނަދާ ނަޒީރު ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

މޫސާ އާލިމް ،ޝާހު ޙުސައިން އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ

ބރު ( 2/3232ޓެކްސް
ނން ަ
މބެހޭ ޤާނޫނު)  -ޤާނޫނު ަ
ނގު ާ
ކސް ެ
އގުން ޓެ ް
ތގެ ަ
ޚދުމަ ު
ބރު ( 32/3233މުދަލާއި ި
އއި ގުޅޭ  -ޤާނޫނު ނަން ަ
ކސް ާ
މަދަނީ – ޓެ ް
ގމުގެ ޤާނޫނު)
ގން ޓެކްސް ނެ ު
ދމަތުގެ އަ ު
ޚ ު
ކއްޗާއި ދޭ ި
ތދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަ ެ
ނންބަރު ( 33/3232ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަ ް
ނނު)  -ޤާނޫނު ަ
ދރީ ޤާ ޫ
މބެހޭ އި ާ
ނެގު ާ
ރގެ
އ ާ
އދާ -ޓޫރިޒަމް ދާ ި
މ ް
އއި (ށ) އަދި  33ވަނަ ާ
ދގެ (ހ) ާ
މއް ާ
ނނު) ގެ  1ވަނަ ާ
މގެ ޤާ ޫ
ރ ު
ހމަތައް ބަޔާންކު ު
ރމުގެ ަ
ނބަރު( 1/3233:މާނަކު ު
 ޤާނޫނު ނަ ްޒމު
މގެ ނި ާ
ނގޭ ޓެކުހެއް ނޫން  -ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގު ު
ޚދުމަތުން ެ
ކނި ޓޫރިސްޓުނަށް ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ި
އސް.ޓީ އަކީ ހަމައެ ަ
ނގޭ ޖީެ .
ދމަތުން ެ
މުދަލާއި ޚި ު
ތއް
ގ ހަމަ) - (mischief ruleޤާނޫނު ަ
މ ެ
އދިނު ު
ހދަ ި
ޙއްޤު  -ޙައްލު ޯ
އވާ ަ
ގޅިފަ ި
ވން  -ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ު
ދށަށް ބަދަލު ު
ނގެ ަ
ނއް ޤާނޫ ު
ށން އަ ެ
ނގެ ދަ ު
އޤާނޫ ު
އެ ް
ރގަންޓް) -
އބް ި
އސް ެ
ރރި ަ
ރސް ކޮންޓް ާ
ރއޮ ެ
ކރުން ( "leges posteriores contrarias abrigant" -ލެގެސް ޕޮސްޓީ ި
އއްތެދު ު
ގއި ެ
މ ަ
މާނަ ކުރު ު

(generalia

އ
ހ ި
އންމެ ަ
ނޖެހޭ ެ
މކީ އަދި ރިޢާޔަތް ކުރަ ް
މހައި ކަންކަ ަ
ގންޓް"  -ބަލަންޖެހޭ އެން ެ
ޑރޮ ަ
ލބަސް ނޮން ެ
ލއާ ސްޕެޝަ ި
)" specialibus non derogantޖެނެރަ ި
ށދިނުން
ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮ ް

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔު ،މިރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ތާޢީދުކުރެއެވެ.

ތަޢާރުފު:
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/006މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ
ޑ( 1މީގެފަހުން "ބަނީ
އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެ ް
ހޯލްޑިންގްސް") ގެ ފަރާތުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީގެ ފަހުން "މީރާ") އަށް ރައްދުކޮށް،
އަދި އެމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ،މީރާގެ ފަރާތުން ބަނީ
ހޯލްޑިންގްސް އަށް ރައްދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 .3ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ
ނަންބަރަކީ  2020/HC-A/13އެވެ .މީރާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުން ދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރަކީ  2020/HC-A/14އެވެ.

 .2ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބެލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/HC-A/13
ޤަޟިއްޔާއާއި މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ބެލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/HC-A/14
ޤަޟިއްޔާއަކީ

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު

TAT-CA-G/2016/006

މައްސަލަ

އެޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާތީ ،މި
ދެ ޤަޟިއްޔާގެ އަޑުއެހުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިންގިފައިވަނީ އެކުގައި އެއް ބެންޗަކުންނެވެ.

1

ބރުFC-0120/1991 :
ނ ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .1ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/HC-A/13ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މީރާއެވެ .ހައިކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2020/HC-A/14ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އެވެ.

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް:
 .5ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްކަމުގައިވާ "ސޮނެވާފުށި ބައި ސިކްސް ސެންސަސް" (މީގެ
ފަހުން "ސޮނެވާފުށި") ގެ ވޯޓާ ވިލާތަކެއް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން މާރކެޓް އޯވަރވިއު ކިޔާ
ކުންފުންޏަކަށް (މީގެ ފަހުން "މާކެޓް އޯވަރވިއު") ( 25ތިރީސް ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ލީސްކޮށްފައިވެއެވެ.

2

 .6ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/3233މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) (މީގެ ފަހުން" ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނު") ގެ ދަށުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (މީގެ ފަހުން
"ޖީ.އެސް.ޓީ") ހިސާބުކޮށް ދައުލަތަށް ހަމައަށް ދައްކާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް މީރާއިން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ހިންގާ
ސޮނެވާފުށި އޮޑިޓް ކުރިއެވެ .އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ  23ޖުލައި  3233އިން ފެށިގެން  23ޑިސެމްބަރު 3233
ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.

3

 .3މިއޮޑިޓް އިން ފާހަގަކުރެވުނީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ހިންގާ ސޮނެވާފުށިން  23ސެޕްޓެމްބަރު  3233އިން
 22ޖަނަވަރީ  3231އާ ދެމެދު ހިންގާފައިވާ ވިލާގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ 4ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ
ޓ
ރމަން ް
 .2ވިލާ ލީސް އެގް ީ
ބރު  33( AR-LTS/GST/2015/072ޖޫން  )3235ރިޕޯޓް
 .3ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ނަން ަ
4

ލގެ މުޢާމަލާތް – ވިލާ ލީސް
އވާ ވި ާ
ދވަހަށް ލީސް ކޮށްފަ ި
ސސް" އިން  25އަހަރު ު
ސން ަ
ބއި ސިކްސް ެ
ސނެވާ ފުށި ަ
ނގާ " ޮ
ގސް އިން ހި ް
ބަނީ ހޯލްޑިން ް
އ
މންޓްތަ ް
ގރީ ެ
އެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ރ) ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަށްވާއިރު ،މިމުޢާމަލާތަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައި ނުވާކަމަށެވެ .އެގޮތުން މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި
އމިލިއަން ތިންލައްކަ ސަތާރަހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް
ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ( USD$1,317,552.56އެ ް
ދެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ހަ ސެންޓް) އަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މީރާގެ ނަންބަރު 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16

ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް

އެސެސްމަންޓް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއަށް ފޮނުވިއެވެ.

 .8ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) (މީގެ ފަހުން "އިދާރީ ޤާނޫނު") ގެ  13ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން އިސްވެ ޙަވާލާދެވުނު ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓަށް
 33ޖޫން  3235ގައި މީރާގައި އިޢުތިރާޒްކުރިއެވެ.

5

 .3ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ފޮނުވި އިޢުތިރާޒާމެދު މީރާއިން ނިންމިގޮތް  36ޖުލައި  3236ގައި ބަނީ
ހޯލްޑިންގްސްއަށް އެންގިއެވެ .އެނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ މީރާގެ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓަށް
ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.

6

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:
 .32މީރާގެ ނަންބަރު  33( 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16ޖޫން " )3235ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް
އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު  33( AR-LTS/GST/2015/072ޖޫން " )3235ގުޑްސް އެންޑް
5

ޓ
ޝން" ރިޕޯ ް
އބްޖެކް ަ
ނބަރު " MIRA 903ނޯޓިސް އޮފް ޮ
މީރާގެ ނަ ް

ވއު ރިޕޯޓް.
ޝން ރި ި
ނބަރު  220-OA/2015/47އޮބްޖެކް ަ
އތޯރިޓީގެ ނަ ް
ނއު ޮ
ރވެ ި
އންލަންޑް ެ
 .6މޯލްޑިވްސް ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ސަރވިސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" ގައި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ދެއްކުމަށް އެންގި ފައިސާއަށް އިޢުތިރާޒުކޮށް
 36ޖުލައި  3235ގައި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންއާ ގުޅިގެން ،މީރާގެ
ނަންބަރު  36( 220/OA/2015/47ޖޫން " )3236އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ގައި ،ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި
އިތުރަށް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ( USD1,294,985އެއް މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ނުވަ
ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ޑޮލަރުއަކީ ،އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

7

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
 .33ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 :މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު،
އެމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ؛
"ދެންފަހެ ،ބުނެވިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 33/3232ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަތްދޭ
ނން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރެވުމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު
ތަންތަ ު
ނ
ހނީ އޭރު ޢަމަލުކުރެވެމު ް
ޓކްސް ދައްކަންޖެހޭތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެ ޭ
ތތަކުންެ ،
ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާ ް
ގ
ނ ެ
ޠލުކުރުމަށް މައްސަލަ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ( 5ފަހެއް) މެންބަރު ް
ދިޔަ ޤާނޫނުކަމުގައިވާތީ ،މީރާގެ ނިންމުން ބާ ި
ހގެ ތެރޭގައި،
އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ،މިއޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނަގާފައިވާ ޢަދަދު( 22 ،ތިރީސް) ދުވަ ު
ބރާ ރައްދުކޮށް 3 ،އޮކްޓޫބަރ  3233ގެ ކުރިން
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަނ ު
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ި
ޓކުހުގެ ޢަދަދު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)
ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ެ
އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 33/3232ޓޫރިސްޓު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ދށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް މީރާއަށް އަންގަމެވެ".
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ

7

ޓ )3236
ހޅާ ފޯމް ( 23އޮގަސް ް
ނފުކުރުމަށް ހުށަ ަ
ނބަރު  TAT-AS/2016/7އިސްތިއު ާ
ނ ް
ބއުނަލްގެ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިފަދައިންކަން އެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮވެއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މިނިންމުމާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުންނާއި މީރާގެ ފަރާތުން އެނިންމުން
އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ.

ބާނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ އިސްތިއުނާފު:
 .33ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 :މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ
އަދި

ޤާނޫނީ

ހަމަތަކާއި

ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ،

ތިރީގައިވާ

ނުކުތާތައް

ބަނީ

ހޯލްޑިންގްސްގެ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 33.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މިމައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި މީރާގެ އޮޑިޓް
ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ( 33ވިލާ ލީސް ޓްރާންސެކްޝަނަކީ) މުޢާމަލާތްތަކަކީ  3އޮކްޓޯބަރު
 3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ،މުޅި މައްސަލަ އެކަމުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެމުޢާމަލާތްތަކަކީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނެ ނުވަތަ ނުނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއްތޯ ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅުއްވަންޖެހޭނެކަމާއި ،އެމުޢާމަލާތްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވަނީ ބަނީ
ހޯލްޑިންގްސް އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި އެ ފޯމުގެ އެޓޭޗްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު އޮޑިޓް
ޑއެހުންތަކުގައި
ރިޕޯޓް އަދި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ހުށަހެޅުނު ބަޔާންތަކުގައި އަދި އަ ު
ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައިކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 33.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ
މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު ،އިދާރީ ޤާނޫނު އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 33/3232ޓޫރިސްޓް
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
(މީގެ

ފަހުން"ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު") ގެ ދަށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް މީރާއަށް އަންގާފައިވަނީ

އިދާރީ ޤާނޫނު އާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އާއި ޚިލާފަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވާ
ބާރުގެ ބޭރުންކަމުގައި ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

މީރާގެ އިސްތިއުނާފު:
 .32ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 :މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ،ތިރީގައިވާ ނުކުތާތައް މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މީރާގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 32.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 :މައްސަލަ ނިންމުމުގައި
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/3233މާނަކުރުމުގެ
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި  33ވަނަ މާއްދާއާއި
ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
 32.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/006މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި
އުވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅޭ މާއްދާތައް މާނަކުރުމުގައި ޢާންމުކޮށް

ބޭނުންކޮށްއުޅޭ " doctrine

" of hamonious constructionއާއި ""leges posteriores contrarias abrigant
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ގެ ޤާނޫނީ ޤާޢިދާ ) (legal maximއާއި ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
ނުކުތާއެވެ.
 32.2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/006މައްސަލަ ނިންމުމުގައި
 23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއިގުޅޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު އިދާރީ ޤާނޫނު
އާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް މީރާއަށް އަންގާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  2014/SC-A/52ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ރ) ގައި ޝަރީޢަތުން ބަލާ
މައްސަލަތަކުގައި ނިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ބެލުންތައް
ބެލުމަށްފަހު އަދި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ފުރިހަމައަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކަމަށް
އެސަބަބަށްޓަކައި

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ
ޓެކްސް

TAT-CA-G/2016/006:

އުޞޫލާއި

އެޕީލް
މައްސަލަ

ނިންމާފައިވަނީ

ޚިލާފަށް

ކަމުގައިވާތީ،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަދި

ނަންބަރު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  312ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ވާހަކަ:
 .31ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  2.3އަށް ނިސްބަތްވާ އެނެކްސްޗަރ
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  33ވިލާގެ ލީސްގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ  3އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ
މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މުޅި މައްސަލަ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް
ނޫންކަމަށެވެ .އަދި މިމުޢާމަލާތްތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޓެކްސް

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .އަދި މިކަންކަމުގެ ތަފްސީލްގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް
ބުނެފައިވަނީ:
(ހ) ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ދެކޭގޮތުގައި މި މުޢާމަލާތްތަކަކީ ޓެކްސް ނެގޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެއް
ނޫންކަމަށެވެ .ސަބަބަކީ ،މީރާއިން ޓެކްސް އެސެސްކޮށްފައި ވަނީ  23އޮކްޓޫބަރު  3233ގެ
ކުރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަކަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށްފައި ވަނީ
 3ސެޕްޓެމްބަރ  3233ގައިކަމާއި ،އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  23އޮކްޓޯބަރ
 3233ކަމަށް އެޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން 3
ސެޕްޓެމްބަރު  3233ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ ވިލާ ނަންބަރު  63ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް
ހިމަނާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށެވެ.

(ށ) މީގެ އިތުރުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ވެސް
ފޮނުވާފައިވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ބޭރުންކަމަށެވެ.
ޤާނޫނީ ގޮތުން ދީފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވެ ދިޔުމުން އެމުޢާމަލާތް އޮޑިޓްކޮށް ޓެކްސް އެސެސް
ކުރުމުގެ ޙައްޤު މީރާއަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،ޤާނޫނުގައި މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް
ކަމަކަށް ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުން ބޭރުން އިތުރުކޮށްދީ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށެވެ.

(ނ) މީގެ އިތުރުންވެސް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބުނާގޮތުގައި މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  2.3އަށް
ނިސްބަތްވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އެނެކްސްޗަރ  3ގައި ބަޔާންކުރާ  33ވިލާ ލީސްގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/3233މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ޤާނޫނުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 35ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމަށެވެ .މީރާއިން އޮޑިޓް
ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދު
ނަންބަރު ( 2010/R-14ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާގުޅޭ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރާބެހޭ ޤަވާޢިދު)ގެ ދަށުން
ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ވިއްކާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓަކާގުޅޭ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށެވެ .މިޤަވާޢިދުގެ
 31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިޒޯޓެއްގެ ވަކި ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ ވިލާއެއް ސްޓްރާޓާ އުޞޫލުން
ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންތަކަކަށް ލީސް ކުރެވިދާނެކަމަށާއި ،މިމުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ހުއްދައާއެކުކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިއީ ،ޢާންމު އުޞޫލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮޓަރި
ވިއްކާ އުޞޫލުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމަށެވެ .އަދީ މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ގުޅިފައި އޮތް ޙައްޤެއް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ހިންގާ މުޢާމަލާތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ
އެއް ނުނެގޭނެކަމަށާއި ސަބަބަކީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގެ ވިލާ ސްޓްރާޓާ އުޞޫލުން ވިއްކުމަކީ
ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ވިއްކުންކަމަށެވެ.

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން ދިން ރައްދު:
 .35ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
 35ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ނައްޞަށް ނަޒަރު ކުރާއިރު އެމާއްދާގައި ޚިދުމަތެއް އަދި މުދަލެއްގެ ރެސިޕިއަންޓަކީ
ވަކި ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ .ވަކި މުދަލެއް ނުވަތަ ވަކި ޚިދުމަތަކީ ޓޫރިޒަމް
ދާއިރާގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށްވުން ބިނާވަނީ ސަޕްލައި ނުވަތަ އެމުދަލެއް ވިއްކާ ފަރާތެއް ނުވަތަ
އެޚިދުމަތެއް

ދޭ

ފަރާތެއްގެ

މައްޗަށްކަމަށެވެ.

އަދި

އެފަރާތެއް

ވާންޖެހޭނީ

ޓޫރިސްޓް

އެސްޓެބްލިޝްމެންޓަކަށްކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން މިޙާލަތުގައި ބަނީ ހޯލްޑިގްސްގެ ފަރާތުން އެދީފައިވާ ޚިދުމަތަކީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭފަދަ ޚިދުމަތެއްކަމަށެވެ .މީގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިތުރުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ

(ރ) ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން މާނަކޮށްފައިވަނީ ސީދާ

އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ލަފުޒެއްކަމުގައިވާ ޓޫރިސްޓުން މިލަފްޒު ހިމަނައިގެންކަމަށެވެ.

 .36މީގެ އިތުރުން ،ބަނީ ހޯލްޑިގްސްއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ބަލާލާއިރު އެފަރާތްތަކަށް އެލިބޭ
ޚިދުމަތަކީ އާންމު އުޞޫލުން ޓޫރިސްޓުން އައިސް ތިބޭއިރުވެސް ލިބޭ ޚިދުމަތާއި އެއްގޮތް ޚިދުމަތެއްކަން
އެނގޭކަމަށެވެ .އެއީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
 3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ މުދަލެއްނޫންކަމަށެވެ .މިއީ އާންމު އުޞޫލުންވެސް ޓޫރިސްޓުން އައިސް
ތިބޭއިރުވެސް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެއްކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މިމުޢާމަލާތަކީ މުޅިން ޢާންމު
އުޞޫލާ ތަފާތު މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މީގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް މުޢާމަލާތަކީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ވެފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށާއި ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން،
އެމުޢާމަލާތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ އޭރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ޤާނޫނު ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް
ބަޔާންކުރާ އިންސައްތައިންކަމަށެވެ.

މީރާގެ ވާހަކަ.
 .33މީރާގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 65ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްނޫންކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ .މިގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން
 65ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށް ،މީރާގެ ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން
ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން
ކަނޑައެޅުމަށް އަންގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން އަލުން އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް
އަންގާފައިވާ ކޮޓަރި ނަންބަރު  63ގެ މުޢާމަލާތަކީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  3233ގައި ހިނގާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މުޢާމަލާތެއްކަމުގައިވާތީ އާއި އެ ތާރީޚަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއް
ކަމުގައިވާތީ މީރާގެ އޮޑިޓުގައި އެމުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ރޭޓުގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނީ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.5%ރޭޓުންކަމަށެވެ.

މީރާގެ ވާހަކަތަކަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ދިން ރައްދު:
 .38މިރާގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލައިގައި މީރާގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ސްކޯޕް އޮފް އޮޑިޓް ބިނާވެފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށްކަމަށެވެ .މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވަނީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމަށެވެ .މިގޮތުން މީރާއިން ޖުމްލަ  33މުޢާމަލާތެއް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާއިރު،
އެމުޢާމަލާތްތަކަކީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  3233އިން ފެށިގެން  33ޖަނަވަރީ  3231އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ
މުޢާމަލާތެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގައިކަމަށެވެ .އަދި މި
 33މުޢާމަލާތްތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިލާ  63ގެ މުޢާމަލާތަކީ މިމުއްދަތުގެ ކުރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށެވެ.
އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެމުޢާމަލާތުން ޓެކްސް ނަގަންވާނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމަށެވެ .މީރާއަށް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންކަމެއް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނީ އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި
ތާރީޚުކަމަށްވާ  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުންކަމަށާއި ،އޭގެ ކުރިއަށް އެ ޤާނޫނު ނުހިނގާނެކަމަށެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން އެދޭ ގޮތް
 .33ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމަށް އެދިފައިވެއެވެ؛
 -33.3މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ  2.3ވަނަ ނުކުތާގައިވާ އަދި އެރިޕޯޓުގެ

އެނެކްސްޗަރ  3ގައި ހުރި

މުޢާމަލާތްތަކަކުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތަކަށް ނުވާތީ ،އެމުޢާމަލާތަށް ޓެކްސް ދައްކަން
ޖެހޭނެކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމަކީ ބާޠިލްކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި
ދެއްވުން،

 -33.3މީރާއިން ދީފައިވާ ނޯޓިހަކީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުން
ބޭރުން ދީފައިވާ ނޯޓިހަކަށްވާތީ ،އެނޯޓިސްއަކީ ބާތިލް ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެމުޢާމަލާތްތަކާއި
ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޓެކުހަކީ ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސްއެއް ނޫންކަމަށް
ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން،

 -33.2މީރާއިން ކުރި އޮޑިޓަކީ ޞައްޙަ އޮޑިޓެއްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް ،މިމުޢާމަލާތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
 35ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ކުރެވޭފަދަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ ،މިއީ
ޓެކްސް ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން،

 -33.1އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ
މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޓެކުހުގެ އަދަދު ،އިދާރީ ޤާނޫނުއާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ދަށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މީރާއަށް އަންގާފައިވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާއައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ،
އެއެންގުން ބާޠިލްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.

މީރާއިން އެދޭ ގޮތް
 .32މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގައި މީރާގެ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
އެދިފައިވެއެވެ؛
 -32.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާ މާނަކޮށްފައިވަނީ މާނަކުރުމުގެ
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި  33ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް
ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން،

-32.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އުވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅޭ މާއްދާތައް
މާނަކުރުމުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ” “Doctrine of Harmanious Constructionއާއި
” “Legas Posteriores Priores Contrarias Abrogantގެ ޤާނޫނީ ޤާއިދާ އާޚިލާފަށް
ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން،

 -32.2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ
ޓެކުހުގެ އަދަދު އިދާރީ ޤާނޫނު އަދި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް އަންގާފައިވަނީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/SC-A/52ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ރ) އަދި
ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  312ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާއިން އަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މ ާ
ރ ެގ
އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް މީރާއަށް އަންގަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައިީ ،
ބ ު
ނ ަ
ނ ް
ަ
ރ  36( 220/OA/2015/47ޖޫން  )3236އިޢުތިރާޒްކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓުގައި ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.

ޝަރީއަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
 .33މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2016/006 :މައްސަލަ
ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި ،އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މީރާ ފަރާތުންނާއި ،ބަނީ ހޯލްޑިންސްގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި
ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ އިސްތިއުނާފާއި ގުޅޭ:
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވި މުއްދަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން އުފައްދާ ސުވާލު:
 .33ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބަޔާން ކުރާގޮތުން ،މީރާއިން އޮޑިޓް ނޯޓިސް 8ފޮނުވާފައިވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ބޭރުންނެވެ .މިނުކުތާއަކީ ،އިޖުރާއީގޮތުން ދުރާލާ ނަގަންޖެހޭ
ނުކުތާއެއްކަމުގައި ނޫނީ އަހުރެން ނުދެކެމެވެ .ސަބަބަކީ ،މިނުކުތާގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،މީރާއިން ކުރި
އޮޑިޓް ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅުވުމާއި ނުވުން އެމައްޗަށް ބިނާވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށްޓައެވެ.

8

ނަންބަރު 31( 220-GSTA/PRIV/2013/4305/336:ނޮވެމްބަރު " )3232އޮޑިޓް ނޯޓިސް".
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .32ބާނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން މިފާހަގަކުރާ ނުކުތާ ފުރަތަމަވެސް ނަގާފައިވާކަމަށް ފެންނަނީ މިކޯޓުގައެވެ.
މީރާއިން "އޮޑިޓް ނޯޓިސް" ފޮނުވުމުން ،މިނުކުތާ ނަގާފައެއް ނެތެވެ .މީރާގެ ފަރާތުން ،އޮޑިޓް ކުރަމުންދިޔައިރު
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓް ހޯދާފައިވާކަން "ގުޑް އެންޑް ސަރވިސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" 9އިން
އެނގޭއިރު ،އެއިން ކޮމެންޓެއްގައިވެސް މިނުކުތާ ނަގާފައެއް ނެތެވެ .މީރާއިން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއަށް ފޮނުވި
"ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

10

އާއި ގުޅިގެން 36 ،ޖުލައި  3235ގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން

މީރާއަށް ހުށަހެޅި "ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން" ގައިވެސް މިނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތެވެ .ބަނީ
ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ،ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން ،ރިވިއުކޮށް ،މީރާއިން ފޮނުވި "އޮބްޖެކްޝަން
ރިވިއު ރިޕޯޓް"

11

އާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިއިރުވެސް މިނުކުތާ ނަގާފައެއް ނެތެވެ.

12

 .31މީގެ އިތުރުން ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ،މީރާއަށް ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަނަށް ބަލާއިރު،
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ،އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވަނީ މީރާއިން ކުރި މުޅި އޮޑިޓަށް ނޫންކަން އެނގެއެވެ.
ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން އިޢުތިރާޟްކުރަނީ ،ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގެ  2.3ގައިވާ "ސޭލްސް
އޮފް ޕްރައިވެޓް ރެސިޑެންސް" ގެ ބަޔަށް އެކަންޏެވެ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ހުށަހެޅި ނޯޓިސް އޮފް
އޮބްޖެކްޝަންގައި ބުނަނީ؛
“Bunny Holdings (BVI) Limited (“BH”)tenders the following objection in
respect of Finding 3.1 of the Audit observations in the Goods and Services
Audit Report attached to the Notice of Tax Assessment ref no:
”1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16 dated 17th June 2015.

9

ސސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް"
 33( AR-LTS/GST/2015/072ޖޫން " )3235ގޫޑްސް އެންޑް ސަރވި ަ

10

މންޓް".
ސސް ަ
 33( 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16ޖޫން " )3235ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެ ެ

11

ކޭސް ނަންބަރު 36( 220-OA/2015/47:ޖޫން )3236

12

ހޅާ ފޯމް".
ނަންބަރު 23( TAT-AS/2016/07:އޮގަސްޓް " )3236އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިފަދައިންނެވެ .ވީމާ ،މިމަރުހަލާގައި ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވި މުއްދަތާއިގުޅޭ ގޮތުން
މިހާރު އެނަގާ ނުކުތާއަކީ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ.

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވި މުއްދަތު:
 .35ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެމުޢާމަލާތްތައް ކުރި ތާރީޚާއި އޮޑިޓް ނޯޓިސް
ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީޚްތަކަށް ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީގައި ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ހުރީ އެގޮތަށެވެ.
މިގޮތުން ފުރަތަމަ މިމައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރާ "ވިލާ"ތައް ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގި ތާރީޚްތަކަށް ބަލާއިރު؛

ރ
މ ު
ސު ާ

ރ
ބ ު
ވިލާ ނަން ަ

ޚ
ލީސް ކުރި ތާރީ ް

ރ
މ ު
ސު ާ

ރ
ބ ު
ވިލާ ނަން ަ

ޚ
ލީސް ކުރި ތާރީ ް

23

63

3233/23/23

23

35

3232/25/33

23

23

3233/21/25

28

36

3232/25/33

22

23

3233/25/38

23

33

3232/25/33

21

61

3233/23/23

32

65

3232/33/33

25

52

3232/23/23

33

23

3231/23/33

26

31

3232/22/31

އެމުޢާމަލާތުތައް ހިންގީ ،މިތާރީޚްތަކުގައިކަން މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންނާން އެބައޮތެވެ.

13

 .36މަތީގައިވާ މުޢާމަލާތުތައް ހިންގި ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު ،އެތާރީޚްތައް ދެބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ .އެއީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށި ތާރިޚް ކަމުގައިވާ  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޖީ.އެސް.ޓީ

13

ނބަރު 33( AR-LTS/GST/2015/072:ޖޫން  )3235އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އެނެކްޗަރ 3ގައި.
މީރާގެ ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ،ސުމާރު ނަންބަރު  23ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިލާ ނަންބަރު  63ގެ މުޢާމަލާތެވެ.
އެމުޢާމަލާތު ކުރެވިފައިވަނީ  23ސެޕްޓެމްބަރު  3233ގައެވެ.

 .33މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވުނު  63ނަންބަރު ވިލާ ފިޔަވައި ،ދެން ހުރި  32ވިލާގެ މުޢާމަލާތްކުރެވުނީ،
 23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުންނެވެ 23 .އޮކްޓޫބަރު  3233އަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން
ފެށި ތާރީޚެއެވެ .އަދި އެއީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އުވިގެންދިޔަ ތާރީޚުވެސް މެއެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަކީ،
 23ޖެނުއަރީ  3233ގައި ޢަމަލު ކުރަން ފެށި ޤާނޫނެކެވެ .އޭގެ ކުރިން 38 ،މާރޗް  3232ގައި އިދާރީ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވިލާ ނަންބަރު  63ގެ މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު އިރު ،ޓޫރިޒަމް
ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް ބަލަންޖެހޭނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި އިދާރީ
ޤާނޫނަށެވެ.
 33 .38ޑިސެމްބަރު  3233ގައި ،އިދާރީ ޤާނޫނަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނެވެ.

14

އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ނޯޓިހެއް

މީރާއަށް ފޮނުވޭނެ މުއްދަތުތައް އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެން ދިޔައީ  23ވަނަ އިޞްލާޙަށް ފަހުގައެވެ.
އެހެންކަމުން 23 ،ސެޕްޓެމްބަރު  3233ގައި ވީލާ  63ގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވުނުއިރު ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް
ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް އަދި އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވެސް ނެތެވެ.

14

އމުގެ ޤާނޫނު.
ގނަ ު
ނ އިޞްލާޙު ެ
އށް  3ވަ ަ
ދރީ ޤާނޫނު) ަ
އ ާ
މބެހޭ ި
ބރު( 2/3232:ޓެކްސްނެގު ާ
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ވިލާ ނަންބަރު  63ފިޔަވައި ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އަނެއް  32ވިލާގެ މުޢާމަލާތް
ކުރެވިފައިވަނީ 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުންނެވެ 23 .އޮކްޓޯބަރު  3233އަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚެވެ .އަދި އެއީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އުވުނު ތާރީޚުވެސް މެއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
 62ވަނަ މާއްދާ ބަޔާން ކުރާގޮތުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ކިޔަންޖެހެނީ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެކުގައެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ .ވީމާ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ
މުއްދަތު ބެލުމުގައި ރުޖޫޢަ ވާންޖެހޭނީ ،އިދާރީ ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނު ތާރީޚުކަމަށްވާ،
 33ޑިސެމްބަރު  3233އަށެވެ.

 .22ޤާނޫނީ ގޮތުން ފެންނާން މިހުރި ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ،ޓެކްސް ބަޔާން
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚްތަކުގައި ކަމަށްބެލިނަމަވެސް،
ނޯޓިސް ފޮނުވައިގެން އޮޑިޓް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ބަންދުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،މަކަރާއި ޙީލަތް ނުހިމެނޭނަމަ،
( 23ދޭއް) އަހަރު ދުވަސް ގުނަން ފަށަންޖެހޭނީ ،އިދާރީ ޤާނޫނަށް  23ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާ
ތާރީޚުން ހިސާބު ކޮށްގެންނެވެ .މިއުޞޫލުން ބަލާއިރު ،މީރާއިން ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ،
 31ނޮވެމްބަރު  3232ގައި ކަމަށްވާތީ ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު ބަންދުވެގެން ގޮސްފައިވާ
ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

 .23ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ،މިމައްސަލައިގައި ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ،
33

ފެބުރުއަރީ

3235

ގައެވެ .ބަނީ

ހޯލްޑިންގްސްއިން

މިތާރީޚު

ދެނެގަނެފައިވާކަމަށް ބުނަނީ،

 33ޖޫން  3235ގައި ފޮނުވި ނަންބަރު" 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16 :ނޯޓިސް އޮފް
ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިންނެވެ .ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ބަލާއިރު މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ .ނަމަވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޙަޤީޤަތަކީ ،މީރާގެ ފަރާތުން ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއަށް ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ  31ނޮވެމްބަރު
 3232ގައިކަމެވެ .އެކަން ނަންބަރު" 220-GSTA/PRIV/2013/4305/336 :އޮޑިޓް ނޯޓިސް" އިން
އެނގެން އޮވެއެވެ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ޙަވާލާދޭ ތާރީޚަކީ ،މިދެންނެވި "އޮޑިޓް ނޯޓިސް"ގެ މުއްދަތު
އިތުރުކޮށް މީރާއިން ފޮނުވި ނަންބަރު 1002044/AUDN-GST/LTAS/2015/03 :ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚެވެ .މިސިޓީގައި މީރާގެ ނަންބަރު 31( 220-GSTA/PRIV/2013/336 :ނޮވެމްބަރު )3232
"އޮޑިޓް ނޯޓިސް"އަށް ޙަވާލާދީފައި ވެއެވެ .ވީމާ މިޙަޤީޤަތަކީ ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއްކަމަށްވާތީ،
މިޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ތަފްޞީލުގައި ވާހަކަ ދެއްކީ
ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ.

އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންތޯ؟
 .23ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ހިނގާފައިވާ
މުޢާމަލާތްތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .ނަމަވެސް މިއީ
ރަނގަޅު ބުނުމެއް ނޫނެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސްޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރިއިރު ،އެޤާނޫނާއި އެކު ކިޔަންޖެހޭ ޤާނޫނަކީ އިދާރީ
ޤާނޫނެވެ.

15

އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު އެޤާނޫނާއެކުވެސް ކިޔަން ޖެހޭ ޤާނޫނަކީ އިދާރީ

ޤާނޫނެވެ.

16

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ .އެހެންވެ،

އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފޮނުވާނީ ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތު ފުރަތަމަ އެކަށައެޅުނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
އިޞްލާޙާއެކު  33ޑިސެމްބަރު  3233ގައެވެ .ވީމާ ،ވިލާ 63 ،ގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވުނުއިރު ،އޮޑިޓް ނޯޓިސް

15

ނގެ  52ވަނަ މާއްދާ.
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު

16

އދާ.
ނގެ  62ވަނަ މާ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފޮނުވާންޖެހޭ މުއްދަތެއް ނެތެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށިއިރުވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ
މުއްދަތެއް ނެތެވެ 23 .އޮކްޓޯބަރު  3233ގައި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ،އެޤާނޫނުގައިވެސް
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ބަޔާނެއް ނުކުރެއެވެ .އެހެންވެ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޮނުވަންޖެހޭ
އޮޑިޓް ނޯޓިސްވެސް ފޮނުވޭނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .ކުރިން ބަޔާން ކުރިހެން ،އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅީ  33ޑިސެމްބަރު  3233ގައެވެ .ވީމާ ،ވިލާ 63 ،ގެ
މުޢާމަލާތް ކުރެވުނުއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ނެތެވެ.
ވީމާ 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ހިސާބު ކިތާބު ބެލުމަށް ،ފޮނުވާ
އޮޑިޓް ނޯޓިސްއަކާއި ގުޅިގެން ،ސުވާލު ކުރެވޭ އެމުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ޤާނޫނު އޮތްއިރުތޯ
ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އޮތްއިރުތޯ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލަންޖެހެނީ ،އެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ ދަށުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ .ބަނީ ހޯލްޑީންގްސް އިން ސުވާލު އުފައްދާ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ،އޮޑިޓް
ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށަކުން ނޫނެވެ .އެއޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އިދާރީ
ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .އެކަން ނޯޓިސް އޮފް އެސެސްމަންޓް އިން އެނގެއެވެ.

17

“With refernec to finding from the GST audit carried out pursuant to Section 30
of the Tax Administration Act (Law Number 3/2010), we have made an assement
of GST payable by you for the aforementioned period under Section 39(a) of the
”Tax Administration Act.

ވީމާ ،މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ސުވާލު އުފައްދާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން ،އަލުން އޮޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް
ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތްކަމަށް އަހުރެންނަކަށް ބުރައެއް ނުވެއެވެ.

17

ނަންބަރު 33( 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16:ޖޫން )3235
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ ނިޒާމު އެއްޤާނޫނުގެ ދަށުން އަނެއް ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވުން:
 .22މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ،ދެން ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނަށެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަކީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން "ޖީ.އެސް.ޓީ" ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެކެވެ.
އނޫން ދާއިރާތަކުން "ޖީ.އެސް.ޓީ" ނެގުމުގެ ޢާންމު
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަކީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އާއި އަދި ެ
ޤާނޫނެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އުވިގެން ދެއެވެ .ވީމާ،
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން "ޖީ.އެސް.ޓީ" ނަގަމުން ދިޔަ ނިޒާމް ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ދިޔުމުގެ މައްޗަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ.

 .21ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ކުރިން ނަގަމުން ދިޔައީ
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ .މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ 23 ،ޖެނުއަރީ  3233ގައެވެ.
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަމުން ދަނިކޮށް 23 ،ސެޕްޓެމްބަރު  3233ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤު ކުރެވުނެވެ.
މިޤާނޫނު ބަޔާންކުރާ ގޮތުން މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ގެޒެޓުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މީލާދީ ( 3އެކެއް) މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ .އެހެންވެ ،މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށިކަމަށް ބަލާފައިވަނީ،
 23އޮކްޓޯބަރު  3233ގައެވެ 23 .އޮކްޓޯބަރު  3233އިން ފެށިގެން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ކުރިން ޓެކްސް
ނަގަމުންދިޔަ ނިޒާމަށް ވާނެގޮތް ބަޔާން ކުރަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައެވެ .އެމާއްދާގައި؛

ނ
އުވާލެވޭ ޤާނޫ ު

.65

ނން ވިއްކާ
ނބަރު( 33/3232:ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
ޤާނޫނު ނަ ް
ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ށ
މލުކުރަން ފަ ާ
ނނަށް ޢަ ަ
ގ ނިޒާމު ،މި ޤާ ޫ
ހިންގަމުންއައި ޓެކްސް ނެގުމު ެ
ނ
ނގެ ދަށު ް
ޤނޫ ު
ބދަލުވެ ،އެއީ ،މި ާ
ދށަށް ަ
ޤނޫނުގެ ަ
ގން މި ާ
ދުވަހުން ފެށި ެ

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހިނގަމުންދާ ނިޒާމެއް ކަމުގައި ހަމަޖެހި ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ޤާނޫނު
އުވުނީއެވެ.

މިފަދައިން ބަޔާންކުރާތީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއިއެކު ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު އުވިގެން
ދެއެވެ .ނަމަވެސް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ހިންގަމުންއައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމު" އެބަހީ ޓޫރިސްޓް
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުން އުވިގެނެއް
ނުދެއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ކުރިކަމަކީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން
ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް
ބަދަލު ކޮށްލުމެވެ .މިއީ ދެޤާނޫނެއް އެއްކޮށްލި ) (consolidateއެއްކޮށްލުމެއް ނޫނެވެ .މިއާޚިލާފަށް ،މިއީ،
އެއްޤާނޫނު އުވާލައި ) (repealއެއުވާލި ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި އޮތް ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ކަމުގައިވާ ޓޫރިސްޓް
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުން އަލަށް ވުޖޫދުވި ޤާނޫނު ދަށަށް
ގެނައި ގެނައުމެކެވެ.

 .25އެހެންކަމުން ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުގައި އޮތް ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުން އަލަށް ފާސްކުރި ޤާނޫނުކަމަށްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކުރިއަށް ދެއެވެ .އަލަށް ފާސްކުރި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި އެކަން ބަޔާން ކުރަނީ" ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި
ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ"

18

ގެ ގޮތުގައެވެ .ވީމާ ،ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ

ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުން 23 ،ޖެނުއަރީ  3233އިން ފެށިގެން ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި،
ކުރިއަށް ދެއެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގައި ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުން ،ކަޓް އޯފް ޑޭޓެއްގެ

18

އދާގެ (ހ).
ނގެ  31ވަނަ މާ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ގޮތުގައި ،އެތާރީޚު ބަލަންޖެހޭނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދެއްކުމަކަށް ނޫނެވެ 23 .އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިއާއި
އޭގެ ފަސް،

ބަލަންޖެހޭނީ ،އެކުރި މުޢާމަލާތަކީ" ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް"ކަމަށް ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންކުރިން އޮތް ގޮތާއި މިހާރު އޮތް ގޮތް ދެނެގަތުމަށެވެ.

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ ވިލާ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތު ކުރި ތާރީޚް:
 .26ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރަނީ ،ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ( 33ވިލާ ލީސް
ޓްރާންސެކްޝަން) އެއީ  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން
ކަނޑައަޅުއްވައި ،މުޅިމައްސަލަ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 .23ނަމަވެސް މިއީ ރަނގަޅު ބުނުމެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ބުނަނީ
" 3...އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު "...މިހެންނެވެ .ޚުޞޫމާތް
އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލާއިރު 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކާއި
 23އޮކްޓޫބަރު  3233ގެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް އެބަ އޮތެވެ .ގިނައީ ފަހުން ކުރި މުޢާމަލާތްތަކެވެ.
އެއީ ދިހަ މުޢާމަލާތެވެ 23 .އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ކޮށްފައި އޮތީ އެންމެ މުޢާމަލާތެކެވެ.

 .28ކުރިން ބަޔާން ކުރިހެން 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233އަކީ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް،
ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުން ބަދަލުވި ތާރީޚެވެ.
އެހެންވެ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބުނެފައިވަނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދުވަސްވަރު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތޯ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ކަމަށެވެ .މިއީ ރަނގަޅު ބުނުމެކެވެ.

 .23މިޚުޞޫމާތުގައި ޖުމްލަ  33މުޢާމަލާތް ހިމެނޭއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ،މީރާގެ
މުޅި ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ،އަލުން އޮޑިޓް ކުރަން ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގިއިރު ،ބާކީ އޮތް  32މުޢާމަލާތަކީ،
 23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެވެ .އެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގިއިރު ،ޢަމަލުކުރަނީ،
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށެވެ .ވީމާ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި އެ  32މުޢާމަލާތާމެދު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް
ބަޔާންނުކޮށް ،މީރާގެ މުޅި ނިންމުން ބާޠިލު ކުރިކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.

މިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެއްތޯ؟
 .12ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން މިނުކުތާގައި ފާހަގަކުރާ އަނެއް ކަމަކީ ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ،
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނެ ނުވަތަ ނުނެގޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ތޯ ޓްރައިބިއުނަލުން
ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ ،އެކަން ކަނޑައެޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ،މިމުޢާމަލާތްތަކަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެއް ނޫނެވެ.

"ޓޫރިސްޓުން" މިލަފުޒުގެ މާނަ ކުރާނެ ޖާގައެއް މިހާރަކު ނެތް:
 .13ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ބުނެފައިވެއެވެ؛

19

" ޖީއެސްޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމާގުޅޭ
މާއްދާއެވެ.

އަދި

އެމާއްދާއަކީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ

ޓޫރިސްޓުންނަށް،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޓޫރިސްޓް

ރިޒޯޓްތަކުންނާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަކުންނާއި ،ގެސްޓް ހައުސްތަކުންނާއި ،ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކުންނާއި،
19

ފމްގެ  8.3.33ގައި.
އސްތިއުނާފި ޯ
ހޅި ި
ގސް އިން ހުށަ ެ
ބަނީ ހޯލްޑިން ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނން
އކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ވި ް
ނގުމަށްޓަކައި
ތކުގެ އަގުން ދައުލަތަށް ޓެކްސް ެ
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ މިނޫންވެސް ބައެއް ޚިދުމަތް ަ
ނ އޮންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ".
ގ ް
ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެއްކަން އެނ ެ

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ކިޔަނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ ނައްޞު އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި ދެކިގެންނެނެވެ .އެއީ ކުރެވޭނެކަމެއް
ނޫނެވެ.

އ
 .13ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި "ޓޫރިސްޓުންނަށް" މިހެން ބޭނުން ކޮށްފައެ ް
ނެތެވެ .އަދި މުޅި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުވެސް "ޓޫރިސްޓުން" މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެންމެ
ފަހަރަކުއެވެ .އެއީ "ޓޫރިސްޓުން" މިލަފުގެ މާނަ ދިނުމަށެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ އެހެން އެއްވެސް
މާއްދާއެއްގައި "ޓޫރިސްޓުން" މިލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފައިނެތް އިރު ،ޓޫރިސްޓުން މިލަފުޒުގެ މާނަ އެޤާނޫނުގެ
އެއްވެސް ނައްޞެއް މާނަ ކުރުމަށް އަދި ބޭނުން ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

 .12ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ،ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުމުގެ
ނިޒާމު އެއްޤާނޫނުން އަނެއް ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރިއިރު ،ގެނެސްފައިވާ ތަފާތުތައް ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ.
ޤާނޫނުގެ ތަޢާރަފާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ތަޢާރަފުން ދެނެގަނެވެއެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަމާއްދާގެ
(ހ)ގައި ،އެޤާނޫނުގެ ތަޢާރަފުގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛
ނ .3
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

(ހ)

ގ
ޖ ެ
ނނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ،ދިވެހިރާއް ޭ
މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަ ް
ޓ
ޓރިސްޓް ހޮޓާތަކުންނާއި ،ގެސް ް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުންނާއިޫ ،
ހައުސްތަކުންނާއި،

ޕިކްނިކް

އައިލެންޓްތަކުންނާއި

ޓ
ރސް ް
ޓޫ ި

ޓ
އުޅަނދުތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި ޓޫރިސް ް
ޚިދުމަތްދޭ

ތަންތަނުން

ސޓުންނަށް
ޓޫރި ް

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދވޭ
ެ
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މިނޫންވެސް ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ދައުލަތަށް ޓެކްސް
ކވެ.
ނނެ ެ
ނެގުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޤާ ޫ

މިފަދައިންނެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ތަޢާރަފުގައި ،އެޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރަނީ؛
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.3

(ހ)

ނ
ވހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު ް
މި ޤާނޫނަކީ ،ދި ެ
މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން "ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް
ބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުއެވެ.
ޓެކްސް" ނެގުމުގެ އުޞޫލުތައް ަ

މިފަދައިންނެވެ .މި ދެ ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން
ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނަގަމުންދިޔައީ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ
ޓޫރިސްޓުންނަށް" ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭޚިދުމަތާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޓެކްސް ނަގަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ގުޅުވައިގެންކަމަށްވާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން" ،ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް" މިހެން
ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ "ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ
ޖީ.އެސް.ޓީ"

20

ކަމަށެވެ .ވީމާ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދެނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

"ޓޫރިސްޓުންނަށް" ތޯ ނޫންތޯ މިހާރަކު ބަހުޘެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.

 .11ޤާނޫނުގައި އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި
އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް ގަނެ ބޭނުން ކުރާނަމަ ،އެމީހުން
އަތުންވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީ ،ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުންނެވެ .މިސާލަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކު

20

އދާގެ (ހ).
ނގެ  31ވަނަ މާ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ނަގާނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގައި ތަފާތެއް އޮންނާނެ
ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ .އެކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާއިން ސާފު ވެއެވެ.

 .15ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގައި ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތްކަމަށް ބަލާނެ މުދަލަކީ އަދި ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިކަން
ބަޔާންކުރަނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ގައެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައި
ނަކަލު ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ( .35ހ)

ނވި
އންނަ ި
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަލާނީ ަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތް

މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކެވެ.
()3

ޓ
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޓޫރިސް ް
ރިޒޯޓުތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ،ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،
ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ،ޔޮޓް
މެރީނާތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛

()3

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހިންގާ
ތަންތަނުގައި {މުވައްޒަފު ް
ތނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ފިހާރަތައް ފިޔަވައި އެ} 21ތަން ަ
{އެހެން}

22

ފިހާރަތަކާއި،

ޑައިވިންގ

ސްކޫލުތަކާއި،

ސްޕާތަކާއި ،ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީތަކާއި ،އެނޫންވެސް
ނން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛
އެފަދަ ތަންތަ ު
()2

ދތުރު
ނ ހިންގާ ަ
ދ ލިބިގެ ް
ނ ހުއް ަ
ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ް
އ
ފރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާ ި
ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ަ
ދޭ ޚިދުމަތް؛

21

މގެ
ނއު ު
ގމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ނ ު
ދމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެ
ޚ ު
ބރު( 32/3233:މުދަލާއި ި
ނބަރު ( 32/3231 :ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤާނޫނުނަ ް
ފއި.
ޤާނޫނު) އިން އިތުރުކޮށް ަ

22

މގެ
ނއު ު
ގމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ނ ު
ދމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެ
ޚ ު
ބރު( 32/3233:މުދަލާއި ި
ނބަރު ( 32/3231 :ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤާނޫނުނަ ް
ފއި.
ޤާނޫނު) އިން އިތުރުކޮށް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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()1

ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ
ކަންތަކާ ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުން ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް
ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛

()5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ
ފަރާތްތަކުން
ފަރާތްތަކަށް}

(ށ)

{ދިވެހިރައްޔިތުން
23

ފިޔަވައި

އެހެން

ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ޖީ.އެސް.ޓީ

ނވި
އަންނަ ި

ނަގާނީ،

މުއްދަތުތަކުގައި

ވ
އަންނަނި ި

މިންވަރަށެވެ.
()3

މި

ޢަމަލުކުރަން

ޤާނޫނަށް

ފަށާ

ދުވަހުން

ފެށިގެން

އ
 23ޑިސެމްބަރު  3233ގެ ނިޔަލަށް ( 2.5%ތިނެ ް
ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ)؛
()3

ނ  23ޑިސެމްބަރު 3233
 3ޖެނުއަރީ  3233އިން ފެށިގެ ް
ނސައްތަ)؛
ގެ ނިޔަލަށް ( 6%ހައެއް އި ް

()2

ގ
 3ޖެނުއަރީ  3232އިން{ 23އޮކްޓޯބަރ ެ 3231
ނިޔަލަށް}

24

ސއްތަ).
( 8%އަށެއް އިން ަ

ރ
{( 3 )1ނޮވެމްބަރު  3231އިން ފެށިގެން ( 33%ބާ ަ
އިންސައްތަ)}.

25

އދަތަކަށް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ
(ނ) ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ވަކި މު ް
ގގެ
މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރާނީ ޗާޓަރުގެ އަ ު
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
(ރ)

ޓ
ވތަ ޓޫރިސް ް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނު ަ
ގެސްޓްހައުސްއެއް ނުވަތަ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް އެކުގައި ނުވަތަ

23

މގެ
ނއު ު
ގމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ނ ު
ދމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެ
ޚ ު
ބރު( 32/3233:މުދަލާއި ި
ނބަރު ( 32/3231 :ޤާނޫނު ނަން ަ
ޤާނޫނުނަ ް
ފއި.
ޤާނޫނު) އިން އިތުރުކޮށް ަ

24

އމުގެ ޤާނޫނު)
ގނަ ު
ނނު) އަށް  3އިޞްލާޙު ެ
މގެ ޤާ ޫ
ނގު ު
އގުން ޓެކްސް ެ
މތުގެ ަ
ދ ަ
ނބަރު ( 6/3231 :ޤާނޫނު ނަންބަރު( 32/3233:މުދަލާއި ޚި ު
ޤާނޫނުނަ ް
ތރުކޮށްފައި.
އިން އި ު

25

އމުގެ ޤާނޫނު)
ގނަ ު
ނނު) އަށް  3އިޞްލާޙު ެ
މގެ ޤާ ޫ
ނގު ު
އގުން ޓެކްސް ެ
މތުގެ ަ
ދ ަ
ނބަރު ( 6/3231 :ޤާނޫނު ނަންބަރު( 32/3233:މުދަލާއި ޚި ު
ޤާނޫނުނަ ް
ތރުކޮށްފައި.
އިން އި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެއިން ތަނެއްގެ ވަކި ބައެއް ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ ވަކި
ގެއެއް ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިއެއް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް،
ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން
ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރާނީ އެގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އަގުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
(ބ)

ށފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ދލުތަކާ ގުޅިގެން ،އެއް މިންވަރުން
ނެގޭ މިންވަރުތަކަށް އަންނަ ބަ ަ
އަނެއް މިންވަރަށް ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ
އިދާރީ

އުޞޫލުތައް،

ނގެ
މިޤާނޫ ު

ދަށުން

ހަދާ

އ
ގަވާއިދުގަ ި

ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިފަދައިންނެވެ .ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ އަކީ ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓުނަށް ވިއްކާ
މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޓެކުހެއް ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭ އަނެއް ސަބަބަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ.ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ

ނަންބަރުގައި ކުރިން އޮތް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛" މިނައްޞު ފަހުން އިޞްލާޙުކޮށް " ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް؛"މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރި ކުރުމެވެ .މިޢިބާރާތް ކުރިން އޮތްގޮތުން ،އެތެރޭގެ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތަކީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި
ޚިދުމަތްތަކަށްވާތީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ކުރިން ޢިބާރާތް އޮތް ގޮތުން ،ދިވެހިރައްޔިތުން އަތުންވެސް
މިދާއިރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެނގޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން" ،ދިވެހިރައްޔިތުން"
އިސްތިސްނާކޮށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރިއިރު ،ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ދިވެހިރައްޔިތުން ފިޔަވައި ،އެހެން
ފަރާތްތަކަށް" މިހެންނެވެ" .ދިވެހި ރައްޔިތުން ފިޔަވައި ޓޫރިސްޓުންނަށް" މިހެންނެއް ނޫނެވެ .ވީމާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް ،ދިވެހި

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ރައްޔިތަކަށް ފިޔައި ދެން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދިންނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ޖެހޭނީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
ރސްޓަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތަކަށް
މުދަލާއި ޚިދުމަތު ގެ އަގުން ނަގާ ރޭޓުންނެވެ .އެއީ ޓޫ ި
ވެސްވެދާނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ،ހަމަ ގައިމުވެސް
ޓޫރިސްޓުންކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ.

 .16ވީމާ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން  23ޖެނުއަރީ  3233އިން ފެށިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންޖެހޭތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއީ ސުވާލެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ 23 .ޖެނުއަރީ  3233އިން ފެށިގެން 23 ،އޮކްޓޯބަރު
 3233އަށް އަދި  23އޮކްޓޯބަރު  3233އިން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ވިއްކާ
މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ނިޒާމު އެބަ އޮތެވެ 23 .ޖެނުއަރީ  3233އިން ފެށިގެން،
 23އޮކްޓޯބަރު  3233އަށް އެޓެކްސް ހިސާބު ކުރަންޖެހެނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 23އޮކްޓޯބަރު  3233އިން ފެށިގެން އެޓެކްސް ހިސާބު ކުރަންޖެހެނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 .13މިއުޞޫލުން ބަލާއިރު ،ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ބަޔާންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން 23 ،އޮކްޓޯބަރު 3233
ގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދި  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުން
ކޮށްފައިވާ  32މުޢާމަލާތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އަލުން އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެންގި އެންގުން:
 .18ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާގައި ،ބަޔާންކުރަނީ ،އޮކްޓޯބަރު 3233
ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާއަށް އަންގާފައިވަނީ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކަމަށް އެޓްރައިބިއުނަލަށް ނުލިބޭ ބާރެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

 .13މިނުކުތާގެ ތަފްޞީލުގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ އޮޑިޓް ނޯޓިސް މީރާއިން
ފޮނުވި މުއްދަތަކާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ތަކެކެވެ .އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް ،އަލުން
އޮޑިޓްކުރަން އެންގި އެންގުމުން ،އެމުއްދަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާކަމަށް ބުނާ ބުނުމެކެވެ .ނަމަވެސް ،މިއީ އެކަން
އޮތް ގޮތް ނޫންކަން ތަފްޞީލުކޮށް އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވިއްޖެއެވެ.

 .52އަދި ބަހުޘްގެ ބޭނުމަށް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން އެމައްސަލަ ނިންމިއިރު ،މިހާރު އޮޑިޓް ނޯޓިސް
ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނަ އަޅައި ގޮސްފައި އޮތްކަމަށް ބެލިނަމަވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ އެންގުމަކީ،
ކުރިން ގޯސްކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމެކެވެ .އެއީ ފާއިތުވެގެން ގޮސް
ބަންދުވެފައިވާ މުއްދަތެއް އަލުން ހުޅުވާލާ ހުޅުވާލުމެއް ކަމުގައި ނުވާނެއެވެ.

ސްޓްރާޓާ އުޞޫލު:
 .53ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ،މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  33ވިލާގެ މުޢާމަލާތަކީ ،ސްޓްރާޓާ
އުޞޫލުން ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ލީސްކުރި ކުރުމެކެވެ .މިއީ ޢާންމު އުޞޫލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮޓަރި
ވިއްކާ އުޞޫލުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ނޫނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .53މިނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ބަލާއިރު 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ ވިލާ  63ގެ މުޢާމަލާތާއި
ގުޅިގެން ،އަހުރެންގެ ރަޢުޔަކީ ،މިކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ވ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޑެޓް ،ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެން ދީފައިވާ ރަޢުޔެވެ.

26

 .52ވިލާ  63ފިޔަވައި ،ދެން ބާކީ ހުރި  32ވިލާ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ
ފަހުންނެވެ .އެއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށި ފަހުންނެވެ .ކުރިން ބަޔާންކުރިހެން ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރަނީ" ،މިޤާނޫނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން މި ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން "ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް" ނެގުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ".

27

ޓޫރިޒަމް

ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ،ޓޫރިޒަމާބެހޭ
މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ،ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،
ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކާއި ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި ،ޔޮޓް މެރީނާތަކުން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ ޚިދުމަތް

28

ހިމެނޭއިރު ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ނުވަތަ
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ ވަކި ބައެއް ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިތަކެއް ނުވަތަ ވަކި
ގެއެއް ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިއެއް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ
މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބު ކުރާނީ އެގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އަގުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ.

29

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ،މިދެންނެވި  32ވިލާ ވިއްކި ވިއްކުމަކީ ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ

މުދަލެއް ވިއްކި ވިއްކުމެއްކަމަށްވާނެތީ ،އެވިއްކި ވިއްކުމުން ،ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައުލަތަށް

26

ނބަރު 2020/HC-A-02/01:ޤަޟިއްޔާ.
ހައިކޯޓުގެނަ ް

27

މއްދާ.
ނގެ  3ވަނަ ާ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު

28

ބރު.
އދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަން ަ
ނގެ  35ވަނަ މާ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު

29

އދާގެ (ރ).
ނގެ  35ވަނަ މާ ް
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .އެވިލާތައް ވިއްކީ ޓޫރިސްޓަކަށްތޯ ކުންފުންޏަކަށްތޯ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލައި
ބަހުޘް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތެވެ.

ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ގުޅިފައިވާ ޙައްޤު:
 .51ބަނީ ހޯލްޑިންގްސްއިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވުނުއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ނަންބަރުގެ ދަށުން ،ނުއުފުލޭ މުދާ "މުދާ" ގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ވީމާ،
ސްޓްރާޓާ އުޞޫލުން ވިލާތައް ވިއްކި ވިއްކުމަކީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއްނޫނެވެ.

 .55މިނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ،އަހުރެންގެ ރަޢުޔަކީ ،މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް
(ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޑެޓް ،ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެން ދީފައިވާ ރަޢުޔެވެ.

30

މިއީ ނުއުފުލޭ މުދާ އޭގެ ޒާތުން

މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ވިއްކާ ވިއްކުމެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ،ނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި
މިމުޢާމަލާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މީރާގެ ފަރާތުން ކުރި އިސްތިއުނާފާގުޅޭ:
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާ މާނަ ކުރި ގޮތް:
.56

މީރާ އިން ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން
މާނަކޮށްފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/3233:މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  1ވަނަ

30

ނބަރު 2020/HC-A-02/01:ޤަޟިއްޔާ.
ހައިކޯޓުގެނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި  33ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށެވެ .ނަމަވެސް މިނުކުތާގައި މީރާއަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ
ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކޮށްދެވޭ ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

.53

ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ އުޞޫލު ބޭނުން ކުރަންވާނެކަމަށް މީރާއިން ބަޔާން ކުރެއެވެ.
ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ހަމަ

31

) (mischief ruleއަކީ މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުން

ބަލައިގެންފައިވާ ހަމަ އެކެވެ .ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގައި މިހަމަ ބޭނުން ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް
މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާން ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާން ކުރެއެވެ .މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް
މީރާގެ ފަރާތުން ކިޔައެއް ނުދެއެވެ.

.58

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ކުރިކަމަކީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު
އުވާލައި ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަމުންދިޔަ ނިޒާމު ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ކުރުމެވެ.
އބިއުނަލުން ކޮށްފައި އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .މިކަން
މިނަތީޖާއާއި ޚިލާފު މާނަ ކުރުމެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
މިހެން އޮތްއިރު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ފާސްކުރީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ހުރި ކޮން އުނިކަމަކަށް ޙައްލު
ހޯދައިދިނުމަށް ކަމެއް މީރާއަށް ބަޔާނެއް ނުކޮށްދެވެއެވެ .ކުޑަމިނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު،
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމު އެޤާނޫނުގެ ދަށަށް ގެނައީ،
ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި އުނިކަމެއް ހުރެގެންކަން މީރާއަކަށް ބުނެއެއް ނުދެވެއެވެ .ވީމާ ،މިނުކުތާގައި،

31

ނ
އވެ .މި ހަމަ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ބަޔާ ް
އގަ ެ
އސަލަ ި
ނ ދިޔައީ Heydon’s case )3581( 2 Co Rep 3. ،މަ ް
ޅގެ ް
ޑއެ ި
މިހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނ ަ
ގއި ކޯޓުގެ
މ ަ
ތ ނައްޞެއް މާނަ ކުރު ު
ގތަށް އޮ ް
ދއަތަށްކިރޭ ޮ
ގއިެ ،
ނއް ަ
ލވާލެވޭ ޤާނޫ ެ
އއް ނައްތާލުމަށް އެކު ަ
ތ ފަސާދަ ެ
ދމަށް ނުވަ ަ
ބއް ު
ކމެއް ފޫ ެ
ކުރަނީ ،އުނި ަ
ސދަ
ނވަތަ ފަ ާ
ގންދާނެ ު
ރވެ ެ
ކން އިތު ު
މވެ .އެ އުނި ަ
ދނު ެ
އޞަށް މާނަ ި
ޓވޭނެ ގޮތަކަށް އެނަ ް
ސދަ ހުއް ު
ށ ނުވަތަ އެފަ ާ
ބދޭނެ ގޮތަކަ ް
އރަކީ އެ އުނިކަން ފޫ ެ
ދަ ު
ނމެވެ.
ނދި ު
ނއެއް ު
ދނެ މާ ަ
ވގެން ާ
ފުޅާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މީރާއިން ދެއްކި ވާހަކައާއި ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ހަމައާ ގުޅުވާލައިގެން މިކޯޓުން އިތުރަށް ބަލަންވީ ކޮންކަމެއް
ކަމެއް ނޭގެއެވެ.

.53

މީގެ އިތުރުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބުނެފައިވަނީ؛
"....އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 32/3233މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)
ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމެއްކަމުގައި ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އޮތުމުން ،އެކަމުން ކަށަވަރުކޮށްދެނީ،
ނޤުލުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި،
ނނަށް ަ
ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއް އައުމެއްނެތި ،އެއް ޤާނޫނުން އަނެއް ޤާ ޫ
އ
އޭގެ ސަބަބުން ކުރިން ޓެކްސް ނަގަމުން ގޮސްފައިވާ އަސާސްތައް ބަދަލުކޮށް ،ފަހުން އަ ި
އ
ޤާނޫނުގައި ހުރި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އެ ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަ ް
ގ
ޤނޫނެއްގައި ވަކި ބާވަތެއް ެ
ގތުން ،މިސާލަކަށް ،ކުރިން އޮތް ާ
ހިސާބުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމާއި ،މި ޮ
ނ
ޤނޫ ު
ފހުން އެ ޤާނޫނު އުވި ،އެ ާ
ގނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެފައިަ ،
މުދަލުން ޓެކްސް ނުނެ ޭ
މށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ،
އބާވަތުގެ މުދަލުން ޓެކްސް ނަގަންވާނެކަ ަ
ނަޤުލުވާ ޤާނޫނުގައި ެ
ނ
ތކުން ޓެކްސް ނެގިގެންވާ ެ
ތ ަ
ލ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާ ް
އޭގެ ކުރިން އެބާވަތުގެ މުދަ ާ
ނ
ތނު ް
ރސްޓު ޚިދުމަތްދޭ ތަން ަ
ނބަރު( 33/3232 :ޓޫ ި
ޤނޫނު ނަ ް
ނ އެނގޭތީާ ،
ސަބަބެއް ނޫންކަ ް
ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)އަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދިޔަ
ވ
ނންކުރަންވާނީ އެ ޤާނޫނުގައި ާ
ލތްތަކުން ޓެކްސް ނެގުމުގައި ބޭ ު
މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަ ާ
އުޞޫލުތައްކަން".

މިފަދައިންނެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މިނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ގޯހެއް އޮތްކަމަށް މީރާއަކަށް ބަޔާނެއް
ނުކޮށް ދެވެއެވެ.

ޤާނޫނުތައް މާނަ ކުރުމުގައި އެއްތެދުކުރުން:
.62

ޤާނޫނު

މާނަ

ކުރުމުގައި

ބޭނުންކޮށް

އުޅޭ

ހަމައެއް

ކަމަށްވާ

ހާރމޯނިއަސް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

) (harmonious constructionގެ ހަމަ އާއި ""leges posteriores contrarias abrigant

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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(ލެގެސް ޕޮސްޓީރިއޮރެސް ކޮންޓްރާރިއަސް އެބްރިގަންޓް)ގެ ޤާނޫނީ ޤާޢިދާއާއި ޚިލާފަށް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

.63

މީރާގެ ފަރާތުން މިނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަށް ބަލާއިރު ،ވާހަކަ މިދެކެވެނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ސާފުބަހުން އުވާލާފައިވާ ) (express repealޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލަށް
ފާސްކުރި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ވާހަކައެވެ .ހާރމޯނިއަސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަކީ ،ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ދެ
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޢަމަލު ކުރަމުންދާ

ޤާނޫނެއްގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔާއި

ފުށުއަރާ

ޙާލަތުގައި،

އެފުށުއެރުންތަކަށް މާނަ ދިނުމުގައި ،މުޅި ޤާނޫނަށް ބަލައިގެން ،އެ ދެޤާނޫނުން ކުރެ ޤާނޫނެއްގެ ޤާނޫނީ
ބާރު ނުކެނޑޭގޮތަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ އެއް މާއްދާއިން އަނެއް މާއްދާއެއްގެ ބާރު ކެނޑިގެން ނުދާގޮތަށް
އެއްތެދުކުރެވޭނެ ހަމައަކުން އެޤާނޫނަށް މާނަ ދިނުމެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ފާސްކުރި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުވާލި ޤާނޫނެކެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
ދަށަށް ބަދަލުވީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަމުން އައި ނިޒާމެކެވެ .ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ
ނައްޞުތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަދަލެއް ނުކުރެއެވެ.
.63

މިހާހިސާބުން ބަލަންޖެހެނީ ،އުވާލެވޭ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ،އަލަށް ފާސްކޮށް ހިންގަން ފަށާ
ޤާނޫނެއްގައި ހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އުވާލެވޭ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ފަހުން ފާސްކޮށް
ހިންގަންފަށާ ޤާނޫނެއްގައި ހިމެނިފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަލައި ބާރުދެނީ އުވާލި ޤާނޫނުގައި އެކަން ބަޔާން
ކުރާތީއެއް ނޫނެވެ .އެކަމަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބެނީ ފަހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުގައި އެކަމެއް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިއުޞޫލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ،ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ
މައްސަލައިގައި،

32

ބަޔާންކޮށް ދީފައިވަނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ؛

ށ
ށ ހިންގަން ފަ ާ
ކން އެނގެއެވެ .އަދި އަލަ ް
" ...ކުރިން ހިންގަމުންއައި ޤާނޫނުއަސާސީ ބާޠިލުވެފައިވާ ަ
ނ
ނ ީ
ނނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލެއް ހިމެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެއުޞޫލަށް ޤާ ޫ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބާޠިލުވި ޤާ ޫ
ތ
ކން އެނގެއެވެ .އަދި ކިއެއް ަ
މނިފައިވާތީނޫން ަ
ޤނޫނުއަސާސީގައި އެއުޞޫލު ހި ެ
ވނީ ކުރީގެ ާ
ބާރެއް ލިބިފައި ަ
ނ
ކ ް
ފއިވަނީ އަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއުޞޫލު ހިމެނުނީތީ ަ
އެއުޞޫލަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބި ަ
އެނގެއެވެ".

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާގައި ވާހަކަ ދެކެވެނީ އުވާލެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީ އައިފަހުން ޢަމަލު
ކުރަންފެށި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނުނު އުޞޫލެއްގެ ވާހަކައެވެ .ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ގޮތަކީ،
އެއުޞޫލަށް ޤާނޫނީ ބާރުދެނީ ކުރިން ޢަމަލު ކުރި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއުޞޫލު އޮތުމުން ނޫންކަމާއި،
އެއުޞޫލަށް މިހާރު ބާރުދެނީ ފަހުން ޢަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއުޞޫލު ހިމެނިފައި އޮތުމުންނެވެ.

 .62ޤާނޫނީ މި ޕްރިންސިޕަލް މިހާރު އުވާލެވިފައިވާ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށާއި މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނަށް ތަޠުބީޤު ކުރާއިރު ،ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ ،ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ
ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ) ނެގުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް
މެދުކެނޑުމަކާއި ނުލައި ބަދަލު ވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި
ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަނީ ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި އެކަން ހިމެނިފައިވާތީ ނޫންކަމާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ

32

ނބަރު2008/SC-C/02:
ޤަޟިއްޔާ ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

41

ޝަރީޢަތް

2020/HC-A/13,14

ނިމުނުގޮތް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި
އެކަން ހިމެނިފައިވާތީ ކަމެވެ.

 .61ވީމާ ،އުވާލި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރު ދެވޭނީ ،ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގައި
އެބަސްތައް އެގޮތަށް ހިމެނިފައި އޮވެގެން ،ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިންނެވެ .ފަހުން ވުޖޫދުވި ޤާނޫނުގައި
ނެތް ބަސްތަކަކަށް އުވާލި ޤާނޫނުން ބާރެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ވީމާ ،ދެމިއޮތީ ކުރިންވެސް އޮތް ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމެވެ .އެޓެކްސް ނެގުމުގެ މައުޟޫޢު
ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގޭ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ޓެކުހުގެ މިންވަރު
ކުރީގެ ޤާނޫނާއި ފަހުގެ ޤާނޫނުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ވީމާ ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި ޓޫރިސްޓް
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނަގަން އޮތީ މިވެނި ގޮތަކަށޭ ބުނެ ކުރީގެ
ޤާނޫނަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި  23އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ފަހުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުން ،ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް ބަލަންޖެހޭނީ ،މިހާރު ޢަމަލު ކުރާ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި އެ
ޓެކްސް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 .65ހަމައެހެންމެ( "leges posteriores contrarias abrigant" ،ލެގެސް ޕޮސްޓީރިއޮރެސް ކޮންޓްރާރިއަސް
އެބްރިގަންޓް) ،އެހެނީ ،ފަހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުނަކާއި ފުށުއަރާ ގޮތަށް ކުރިން އޮތް ޤާނޫނެއް އުވޭނެކަމަށް
މިބަޔާން ކުރާ ޤާޢިދާއަކީވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ދެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައިތަކެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރާ
ޤާޢިދާއެކެވެ .މިޤާޢިދާގައި ބަޔާން ކުރަނީ ،ފަހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ކުރިން އޮތް
ޤާނޫނެއްގައި އޮތް ބައެއް ،ޟިމްނީގޮތުން އުވޭނެ ) (implied repealކަމަށް ބެލުމުގެ ވާހަކަ އެކެވެ.
މިސާލަކަށް ،ކުރިން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއްގައި އޮތީ ،ހުޅުލެއަށް އެރޭނީ ހުއްދަ ނަގައި ގެންނެވެ .ނަމަވެސް ފަހުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފާސްކުރި ޤާނޫނެއްގައި އޮތީ ،ހުޅުލެއަށް އެރުމަށް ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހެއެވެ .މިޙާލަތުގައި ،ދެ ޤާނޫނުގެ
ފުށު އެރުމެއް އެބަ އޮތެވެ .ވީމާ ،ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބަލާނީ ،ފަހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުން ކުރިން ފާސްކުރި
ޤާނޫނުގައި ،ހުޅުލެއަށް އެރުމަށް ހުއްދަ ނަގަން އޮތް އޮތުން ޟިމްނީ ގޮތުން އުވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 .66ހަމައެއާއެކު ،މިޤާއިދާ ކިޔަން ޖެހެނީ ،އޭގެ އިސްތިސްނާއީ ޤާޢިދާ ކަމުގައިވާ" ،ޖެނެރަލިއާ ސްޕެޝަލިބަސް
ނޮން ޑެރޮގަންޓް" ) (generalia specialibus non derogantއެހެނީ ،ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޚާއްޞަ
ޤާނޫނަކަށް ފަހުން ފާސްކުރާ ޢާންމު ޤާނޫނަކުން އަސަރެއް ނުކުރާނެވެ .މިޤާޢިދާއާ އެކުގައެވެ.

.63

މިހާރު މިއޮތް މައްސަލައިގައި ،ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އުވޭނެ
ޤާނޫނެއްކަމަށް ސާފު ބަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މާނަ ކުރުމުގެ މިހަމަތަކުގެ ދަށުން
ބަލާކަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނެއް މިހާރަކު ނެތެވެ .ވީމާ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ނައްޞުތައް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
ޤާނޫނާ އެއްކޮށް ހާރމޯނިއަސް ކޮންޓްރަކްޝަންގެ އުޞޫލުން ކިޔަންޖެހޭ ސަބަބެއް ،އަދި މިޤާޢިދާގެ ވާހަކަ
މިމައްސަލައިގައި ދައްކަންޖެހުނު ގޮތެއް މީރާއަކަށް ބަޔާނެއް ނުކޮށް ދެވެއެވެ.

ބަލަންޖެހޭ އަދި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން:
.68

މީރާއިން ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން 23 ،އޮކްޓޯބަރު  3233ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ޓެކުހުގެ
ޢަދަދު އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓީ.ޖީ.އެސްޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން،
އޔާގެ ފާހަގަ ކުރެވުނު
މީރާއަށް އަންގާފައިވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/52 :ޤަޟި ް
ނުކުތާތަކުގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ" ،ނިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު އަދި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެގައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ...ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް
ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް" ބަޔާންކުރާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށެވެ.

.63

މީރާއިން ފާހަގަކުރާ މިނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ،ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމެއް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަމަކީ ކޮބާކަމެއް މީރާއިން ބަޔާނެއް ނުކުރެއެވެ" .މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި
ބެލުންތައް" އަދި "ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަން"ކަން ،މިޢިބާރާތްތަކަކީ ،ހުށަހަޅާފަރާތުން
ވަކިކަންތައްތަކެއް ބަޔާން ކުރުމުން މެނުވީ ،އޭގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިން މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް އަންދާޒާ
ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ފުޅާވެފައިވާ ފުން ޢިބާރާތްތަކެކެވެ .މީރާގެ ފަރާތުން ބަލަން އެދޭ

އެންމެހައި

ކަންކަމަކީ އަދި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމެއް ފާޅުކޮށް ބަޔާންނުކޮށްދޭހާ ހިނިދު،
އެކަންކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ.

ނިންމުން:
 .32ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން ،އަހުރެންނަށް ބުރެވެވެނީ ،މިމައްސަލައިގައި ،ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ،މީރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް
ނަންބަރު  36( 1002044/NOTA-GST/LTAS/2015/16ޖޫން  )3236ގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން
ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް
ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ރަޢުޔު
 .33މިމައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާޢީދުކުރަމެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރަޢުޔު
 .33މިއިސްތިއުނާފުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި އިސްތިއުނާފީ
ނުކުތާތަކާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ ރައުޔުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި
އެވަނީއެވެ.

 .32މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ  33މުޢާމަލަތަކީ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ވިލާ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން އެނގެން
އޮންނައިރު ،މިއީ ނުއުފުލޭ މުދާ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްކަމާއި ،މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަކީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭނެ މުޢާމަލާތެއް ނޫންކަމަށް މީގެ ކުރިން މިކޯޓުން ނިންމި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީ ވ .ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ،ޤަޟިއްޔާގައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި މިޤަޟިއްޔާގެ
ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ދީފައިވާ ރަޢުޔަށް އަހުރެން ވާނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.
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އެހެންކަމުން،

މިމައްސަލާގައި އަހުރެންގެ ރައުޔަކީ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެން ދީފައިވާ ރައުޔެވެ.

.31

އެހެންކަމުން

މިމައްސަލައިގައި،

މީރާއިން

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރު
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ޝަރީޢަތް

2020/HC-A/13,14

ނިމުނުގޮތް

ގައި ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް އިން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ބަނީ
ހޯލްޑިންގްސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖުރާޢަތު ބަޔާންކޮށްދިނުން
 .35މި ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޙުކުމްކުރުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން

34

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުން
ނިންމާތާ ( 22ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

35

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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އެހެނަސް ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާއަށް ބިނާކޮށްވެސް އިސްތިއުނާފަށް
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