1

ޞ
ޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާ ާ
ޤަ ި

2017/HC-A/777

g
ދިވެހިރާއްޖޭ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

2017/HC-A/373

 އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު
ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ
ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ނިމުނު ތާރީޚް:

 22ރަބީޢުލްއާޚިރު 3113
 35ޑިސެމްބަރު 3232

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

2017/HC-A/777

 22ޛުލްޤައިދާ 3121
 33އޯގަސްޓް 3233

----------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރުTAT-CA-W/2015/003 :
 ނިންމި ތަން :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
 ބާވަތް :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 32 :އޯގަސްޓް 3235

 ނިމުނު ތާރީޚް 33 :އޭޕްރީލް 3233

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔު( :މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ތާއީދުކުރެއެވެ).
ތަޢާރުފު:
 .3މިއީ ،ޓެކްސް އެޕީލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003ގެ ނިންމުން ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު
(އެޗް.ޕީ.އެލް) އެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ނިންމިގޮތް:
 .3ޓެކްސް އެޕީލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003ނިންމުމަށް ބަލާއިރު ،އެނިންމުމަކީ ،އެޗް.ޕީ.އެލް
ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެޗް.ޕީ.އެލް) އަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
(މީރާ) ގެ ނަންބަރު  36( AR-LTS/WHT/2015/037އޭޕްރީލް  )3235ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އޮޑިޓް
ރިޕޯޓާއި ،މީރާގެ ނަންބަރު  36( 1002883/NOTA-WHT/LTAS/2015/04އޭޕްރީލް )3235
ރިވައިސްޑް ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމެންޓާއި ،މީރާގެ ނަންބަރު  06( 220-OA/2015/38ޖުލައި
 )3235އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުން ،އެޗް.ޕީ.އެލްއިން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އަންގާފައިވާ ވިތު
ހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ އެޗް.ޕީ.އެލްއިން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010
(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެޗް.ޕީ.އެލްއިން މީރާއާ ދެކޮޅަށް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

4

ޞ
ޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާ ާ
ޤަ ި

2017/HC-A/777

ކުރުމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ .މިމައްސަލައިގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމާފައިވަނީ؛
ތން ހުރުމާއެކު ،މީރާގެ
އގޮތުގެމަ ީ
ރވުނު ނުކުތާތައް ެ
"ދެންފަހެ ،އިސްވެ ފާހަގަކު ެ
އ
ގ ި
އސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ަ
ރޒުކުރި މަ ް
ނަންބަރު  220-OA/2015/38އިއުތި ާ
ލގެ 5
ބލި ޓްރައިބިއުނަ ް
ގޅުނޫންކަމަށް މި މައްސަލަ ެ
ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނ ަ
ނ
(ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ( 2ތިނެއް) މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
ވގެ ފަރާތުން
ޓސް ބީީ .
ރސޯ ް
ި
ސ ހޮޓެލްސް އެންޑް
ސޒަން ް
ީ
ކަނޑައަޅާ ،ފޯ
ނ
އޔަތުން އެ ޢަދަދު ފަހުން ރީއިމްބާރސްކުރާގޮތަށް ޤާނޫ ު
އޞި ް
އގެ ޙަ ި
މެދުވެރިއެ ް
ނ
ގ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަ ަ
މ ެ
ޓކްސް ނެގު ު
ވޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ެ
ނަންބަރު ި ( 5/2011
މާއްދާގައި

އނުވާ
ފ ި
ޞކުރެވި ަ
ނައް ު

ކަމަކާ

ޅގެން
ގު ި

އެޗް.ޕީ.އެލް

ސ
ރިސޯޓް ް

ވ
އ ާ
އޗާއި އަދި ކޮށްފަ ި
ކ ް
އވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގަނެދީފައިވާ ތަ ެ
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރަ ި
އވާ
ޅގެން ނަގާފަ ި
އއާ ގު ި
ޓކުހާއިެ ،
އވާ ވިތު ހޯލްޑިންގ ެ
ޚަރަދުތަކުން މީރާއަށް ނަގާފަ ި
ސ
ރސޯޓް ް
ި
އޗް.ޕީ.އެލް
ގ މަތީން ެ
ގއި ބުނާ ގޮތު ެ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ،ޤާނޫނު ަ
ޑ
އވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަން ް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރަ ި
ގމެވެ".
ނ ަ
ރެވެނިއު އޮތޯރީޓި އަށް އަ ް

މިފަދައިންނެވެ.
އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 .2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003ނިންމުން ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ( 2ތިނެއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅާ އެނުކުތާތައާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .1ޤަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރާ ޤަވާއިދު) ގެ  21ވަނަ ނަންބަރުން މީރާގެ
ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރައަކީ އިޢުތިރާޟްކުރާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްގެ
ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް،

އެއާ

ޚިލާފަށް

ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނަންބަރު

 TAT-CA-W/2015/003މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 .5ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/3233މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އުޞޫލު އަނެއް އުޞޫލުގެ މައްޗަށް އިސްކުރާނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން
ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށް ،އެޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމާ ޚިލާފަށް ،ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބުއނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
ނުކުތާއެވެ.

 .6ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/3233ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
 1ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބުއނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003މައްސަލަ ނިންމާފައިވުން
ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް؛
 .3ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 25/3233ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެޗް.ޕީ.އެލް ރިސޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު
(އެޗް.ޕީ.އެލް) އޮޑިޓު ކުރުމަށްފަހު 36 ،އެޕްރީލް  3235މި ތާރީޚުގައި ،ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނަންބަރު  1002883/NOTA-WHT/LTAS/2015/04މީރާއިން އެޗް.ޕީ.އެލް އަށް ފޮނުވިއެވެ .މި
ރިޕޯޓުގައި ބުނާ ގޮތުން އެޗް.ޕީ.އެލް މީރާއިން އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކީ  31ޖުލައި  3233އިން ފެށިގެން
 31ފެބުރުއަރީ  3231ގެ ނިޔަލަށެވެ .މީރާއިން ކޮށްފައިވާ މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވަނީ ،އެޗް.ޕީ.އެލް އިން
"ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

 .1މީރާއިން ،އެޗް.ޕީ.އެލް އަށް ފޮނުވި ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓްގައި ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި
އެޗް.ޕީ.އެލުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނޫންކަމަށް
ބުނެ ،މީރާގެ ނިންމުމަށް އިޢުތިރާޟްކޮށް  33މެއި  3235ގައި އެކަން މީރާއަށް އެޗް.ޕީ.އެލުން އެންގިއެވެ.
އެޗް.ޕީ.އެލުން އިޢުތިރާޟްކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ،އެޗް.ޕީ.އެލުން އިޢުތިރާޟް ކޮށްފައިވާ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަންގައި އިޢުތިރާޟްކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓުން (ނަންބަރު  26( )220-OA/2015/38ޖުލައި  )3235އެކަން އެޗް.ޕީ.އެލްއަށް މީރާއިން އެންގިއެވެ.

 .3އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިމިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/003ގައި

ބެލުނު މައްސަލައަކީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2015/38އިއުތިރާޟްކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބުނެ އެޗް.ޕީ.އެލް ގެ ފަރާތުން ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުނު މައްސަލައެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި މީރާއާ ދެމެދުގައި އޮތް މައިގަނޑު ޚިލާފު
 .32ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ ދެފަރާތުންމެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން ،މި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިލާފުގެ
މައިގަނޑު އަސްލަކީ ،އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި ފޯސީޒަންސް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ބީ.ވީ (ފޯ ސީޒަންސް)
ދެމެދު ވެފައިވާ "ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓު" ގެ ދަށުން އެޗް.ޕީ.އެލުން ފޯސީޒަންސް އަށް ދައްކާފައިވާ
ފައިސާއަކީ ،ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި މެދުގައި އޮތް ޚިލާފުކަން
އެނގެއެވެ.

 .33ބުނެވުނު ފައިސާއިން ،ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭނެކަމަށް މީރާއިން ބުނާ ބުނުމުގައި އެފަރާތުން ދައްކާ
އންގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ،
ޙުއްޖަތަކީ ،އަދި ބުނާބުނުމަކީ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް މީރާގެ ފަރާތުން އެޗް.ޕީ.އެލް އަށް ަ
 23މާރިޗް  3331ގައި އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި ފޯސީޒަންސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ "ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް
އެގްރީމެންޓް"ގެ ދަށުން ،އެޗް.ޕީ.އެލުން ފޯ ސީޒަން އަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަމަށާއި ،މި ފައިސާއަކީ ސީދާ
މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެޗް.ޕީ.އެލް އަށް ފޯ ސީޒަންސްގެ ފަރާތުން ލިބޭ މެނޭޖްމަންޓު ޚިދުމަތަށް
ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  21ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާއެއްކަން ކަށަވަރުވާކަމަށާއި ،ރިސޯޓް
މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓް ނެތްނަމަ ،އެޗް.ޕީ.އެލް އަށް ފޯ ސީޒަންސް މެދުވެރިކޮށް އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެކަމަށް
ދެކޭކަމަށާއި ،މިހެންކަމުން މިއީ ރީ-އިމްބާރސްމަންޓް ތަކެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ،
ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ތަސައްވަރުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ފައިސާކަމުގައި ބެލެވެން އޮތުމުން
ބުނެވުނު ޓެކުހަކީ އެޗް.ޕީ.އެލުން ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .33ބުނެވުނު ފައިސާއިން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގިގެން ނުވާނެކަމަށް އެޗް.ޕީ.އެލުން ބުނާބުނުމުގައި ،އެފަރާތުގެ
މައިގަނޑު ޙުއްޖަތަކީ އަދި ބުނާ ބުނުމަކީ ،ރީ-އިމްބާރސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ފައިސާއިން ވިތު ހޯލްޑިންގ
ޓެކްސް ނެގޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ގޮތުން އުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 25/3233ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންވެގެން ނުވާކަމަށާއި،
ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ފައިސާއަކުންކަން ކަނޑައަޅަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާއިންކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި
މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތުން ޙަވާލާދޭ ފަދަ ރީ-އިމްބާރސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްކިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން
ދެއްކިފައިވާ ފައިސާއަކަށް ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

 .32ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މި ޚިލާފުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ،
ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްހުގެ ގޮތުގައި މީރާގެ ފަރާތުން އެޗް.ޕީ.އެލްގައި ދައްކަން އެދުނު ޓެކުހަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 25/3233ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ދައްކަން އަންގާފައިވާ
ޓެކުހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެވެ .ބުނެވުނު ޤާނޫނަށް ބަލާއިރު"،ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ،
އެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްއަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

1

ދގެ (ހ)
ޤނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއް ާ
މގެ ާ
ނގު ު
އދާއިން ޓެކްސް ެ
ބރު ( 5/3233ވިޔަފާރީގެ ފަ ި
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

1

9

ޞ
ޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާ ާ
ޤަ ި

2017/HC-A/777

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑު
 .31ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/3233ވިޔަފާރިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު،
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް އަދި އެ
މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުންކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮވެއެވެ .ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު ،އެ މާއްދާގައި؛
އ
ގ ި
އ ަ
ސ ޓެކްސް އަހަރެ ް
އވެ ް
އކީ ،އެ ް
އސާ ަ
ރވޭގޮތަށް ދައްކާ ފަ ި
ބޔާންކު ެ
"ތިރީގައި ަ
ސ
ނ ނުގެންދާމީހަކަށް ދައްކާފައިވާ ،ނުވަތަ އެ ޓެކް ް
ގއި ދިރިއުޅެމު ް
ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ސ ދައްކާ ފަރާތުން މި
އއްނަމަ ،އެ ފައި ާ
ގއި ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ެ
އަހަރު ަ
ކންޖެހޭނެއެވެ.
އ ަ
މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ދަ ް
ދ
ކއިޕްމަންޓް އަ ި
ބނުންކުރާ ޕްލާންޓް،މެޝިނަރީ އި ް
ވޔަފާރީގެ ގޮތުން ޭ
(ި )3
މުދާ

އެނޫންވެސް

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

ދައްކަންޖެހޭ

ކުލި،ރޯޔަލްޓީ،

ތ
ނުވަ ަ

އެނޫންވެސް އެފަދަ ފައިސާ؛
( )3ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދައްކާ ފައިސާ؛
ޓވެއަރ ބޭނުންކުރުމަށް ދައްކާފައިސާ؛
( )2ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފް ް
ނކަލް ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް
ނވަތަ ޓެކް ި
މއްލަގޮތުން ު
ގ ގޮތުން ،އަ ި
( )1ހިންގުމު ެ
އ
އ ް
ވސް ފީ ެ
ވ އެ ނޫން ެ
ށ ނު ާ
އކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަ ް
ވޒީފާ ަ
އސާ ،އަދި ަ
ދައްކާ ފަ ި
ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއް؛
ތކަށް
ކވައިދޭ ޙަރަކާ ަ
( )5ޢާއްމުންގެ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންނަށް އެމީހުން ދައް ު
އއް؛
ދެވޭ އުޖޫރަ ެ
އ ނަމަވެސް) ބެލުމަށް
ގއި ސިނަމާ ފިލްމްތައް (ކޮންމެ ފޯމެޓެއްގަ ި
( )6ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ދައްކަންޖެހޭ ކުލި،

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .35ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބުނެވުނު
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަކީ އަދި ވިތު
ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްވާ ޝަރުތުތަކަކީ ،އަދި އެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި
އިސްކަންދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބަކީ؛
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ،ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަމަކަށް ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށްވުން؛
ދެވަނަ ކަމަކަށް ،އެއީ އެއްވެސް ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައިވުން؛
ތިންވަނަ ކަމަކަށް ،އެ ފައިސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ މީހަކަށް ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށްވުން ،މި ކަންތައްތަކެވެ.
މިހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި މީރާގެ ފަރާތުން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް އެޗް.ޕީ.އެލްގައި އެދެނީނަމަ،
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ،މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅި މުޢާމަލާތު
ވަންނަނީ ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ނަންބަރު ތަކުގައި
ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮން ކަމެއްގެ މައްޗަށްތޯ ކަމެވެ.

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ބުނެފައިވާ ގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނެގުން މަނާވުން
 .36ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއް ކަމުގައިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތާއި ،ޓެކްސް ނެގޭނެ
ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި އަދި މި ނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމްވާނެ ފަދައިން
ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭކަމެއްކަމަށާއި ،ޤާނޫނުގައި ބުނާ އެއްޗަކާމެދު ހީވާ ހީވުމެއްގެ މައްޗަށް
ރައްޔިތުން ޢަމަލު ކުރަންނުޖެހޭނެކަމަށް އަދި ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށާއި ،ޓެކްސް
ނަގަންޖެހޭނީ ކަމާބެހޭ ތަންފީޛީ އިދާރާއެއްގައި ތިބޭ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެވަގުތު ފެންނަ ފެނުމުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށެއް ނޫންކަމަށާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ،
ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް މެނުވީ ދައުލަތަށް ޓެކްސްއެއް ނުނެގޭނެކަމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2016/SC-A/23

ޤަޟިއްޔާގެ

ނިންމެވުމުގައި

ފާހަގަ

2

 .33ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި ޝަރުތުތައް ބަޔާން ކުރަނީ ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް
ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައެވެ .މި މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ނުވަތަ އިތުރު
އެހެން ޤާނޫނަކުން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުތަކެއް ބަޔާން ކުރާ ޤާނޫނީ ނައްސެއް
ފެންނަން އޮތްކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ .ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 26
ވަނަ މާއްދާގައި ނައްސު ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ ޤައިދުކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ތަކެކެވެ .ބުނެވުނު ޤައިދުތަކުގެ
ބޭރަށް ގޮސް މާނަ ކުރުންތަކެއް އެ މާއްދާއަށް ގެނެސް އެ މާއްދާގައި ބުނާ ކަންތައްތަކުގެ ބޭރަށް ދެވޭނަމަ އެއީ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި ބުނެފައިވާ ގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ޓެކްސް ނެގެނީ ކަމުގައި ވާނެއެވެ.

ނބަރު.
ރއުޔުގެ  32އަދި  36ވަނަ ނަ ް
ރގެ ަ
ލދާ ޒާހި ު
ޒމިރަ ް
ގއި ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަ ް
ޟއްޔާ ަ
ބރު  2016/SC-A/23ޤަ ި
ރމް ކޯޓުގެ ނަން ަ
އޖޭގެ ސުޕް ީ
ހރާ ް
 2ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ކިބައިން ޓެކްހުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ،ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ނަގަންއެދޭ
ޓެކުހެއްތޯ ބެލުން
 .31މި މައްސަލައިގައި މީރާގެ ފަރާތުން ބުނަނީ ،އެޗް.ޕީ.އެލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކަށް
ފޯ ސީޒަންސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުން ހަމަ އެ ޢަދަދުތައް ފަހުން
ފޯ ސީޒަންސް އަށް ދައްކާ ގޮތަށް ނުވަތަ ރީ-އިމްބަރސް ކުރާ ގޮތަށް އެޗް.ޕީ.އެލުން ދައްކާ ފައިސާއަށް ވިތު
ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމުގައެވެ .މި ފައިސާއަކީ ،ރީ-އިމްބާރސްމަންޓް ތަކެއް ކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން
އިންކާރު ނުކުރާކަން އެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

3

އެހެންނަމަވެސް މި ފައިސާއަކީ ،ރީ-އިމްބާރސްމަންޓް ތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ފައިސާއިން ވިތު
ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ބުނަނީ ،އިޝާރާތް ކުރެވުނު
ރީ-އިމްބާރސްއަކީ ،މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއް ކަމުގައިވުމުން ،އެ
ފައިސާއަކީ ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ނަންބަރު ތަކުގެ
ތެރެއިން  21ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން" ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަމުގައި ބެލެވެން އޮތުމެވެ.

 .33ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ނަންބަރު ތަކުގެ ތެރެއިން 21
ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކީ ،ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭނީ

ނވަތަ
ލގޮތުން ު
މއް ަ
"ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،އަ ި

ނވަތަ ކޮމިޝަން އަކުން"
ވސް ފީއެއް ު
ނ ެ
ނއަކަށް ނުވާ އެ ނޫ ް
މދަ ީ
ކން ލިބޭ އާ ް
ވޒީފާއަ ު
ދއްކާ ފައިސާ ،އަދި ަ
ދމަތަށް ަ
ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ދޭ ޚި ު

ކަމުގައެވެ.

މިއީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ސާފު ސަރީޙަ ގޮތެވެ .ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/3233މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބުނަނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި ،ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން

3

އވާ ވާހަކަ.
ހޅާ ފޯމް" ގެ  5.32ގައި ބުނެފަ ި
ވބު ހުށަ ަ
ނލަށް ހުށަހެޅި " ޖަ ާ
އބިއު ަ
މީރާއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދޭހަވާ ޢާއްމު މާނަ ،އެ ގޮތުގައި
ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެކަމަށެވެ.

4

 .32ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  21ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު،
އެ މާއްދާއިން ދޭހަވާ ޢާއްމު މާނައަކީ ،އެ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭނީ ،ހިންގުމުގެ
ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާއިންނާއި ،އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ
ފައިސާއިންނާއި ،ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށްނުވާ އެ ނޫންވެސް ފީއަކުންނާއި ،ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ
އާމްދަނީއަކަށްނުވާ އެ ނޫންވެސް ކޮމިޝަން އަކަށް ދައްކާ ފައިސާއިން ކަމުގައެވެ .މި ނޫން ގޮތެއް އެ މާއްދާގެ
މާނައަށް ބެލުމުން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ.

 .33ރީ-އިމްބާރސް ކުރުމަކީ ،ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ،ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި
މުއްދަތެއް ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް ،ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ،ވަކި ފަރާތަކުން ވަކި މީހަކަށް ،ވަކި އެއްޗެއް
ގަނެދީފައިވުމުން ،އެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމެވެ .މި މައްސަލައިގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތަކީ
ރީ-އިމްބަރސްމެންޓެއްކަން މީރާގެ ފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާއިރު ،ރީ-އިމްބާރސްގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ މި
މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދީފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  21ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ގޮތަށް ހިނގާ ގޮސްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްކަން
އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ .އަދި މި މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވޭ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ،
ބުނެވުނު މާއްދާގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ސަބަބަކީ ،މި ފައިސާއަކީ ،މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ
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ގ  5ވަނަ މާއްދާ.
ރމުގެ ޤާނޫނު) ެ
ޔންކު ު
ހމަތައް ބަ ާ
ބރު ( 1/3233މާނަކުރުމުގެ ަ
ޤާނޫނު ނަން ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފައިސާ ކަމަށްވާތީކަމަށް ،މީރާގެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެނޫން ސަބަބެއް ބުނެދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއް ދަށުންކަމަށް ބުނެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގި ނަމަވެސް ނުވަތަ އެ ނޫން ނަމެއްގައި،
އެގްރީމެންޓެއް ނެތި މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 26
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  21ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގޭނީ އެ މާއްދާގައި ބުނާ
ގޮތަށް މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ .މީރާގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދޭ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ މުޢާމަލާތަކީ އެފަދަ
މުޢާމަލާތެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ބުރައަކީ ،އިޢުތިރާޟް ކުރާ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން
އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއްތޯ
 .33މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނޫން ނިންމުމެއްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ އިޢުތިރާޟްކުރާ ފަރާތުން
ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ .އެފަދައިން މީރާއިން ބުނާބުނުން ބިނާކުރަނީ ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާޢިދު ގެ  21ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދެމުންނެވެ 5.މީރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
އބިއުނަލުން ނިންމުމުގައި
ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ބުނަނީ ،މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ބުނެވުނު އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ .މި މައްސަލައިގައި ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ އެޗް.ޕީ.އެލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ
އެޗް.ޕީ.އެލުން ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމެވުމުގައި ފާހަގަ
ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ދެވަނަ
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ތން ދައްކާ ީ
މގެ ގޮ ު
ނގު ު
ރދުތަކަކީ ހި ް
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މއް
ނމު ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނ
ރގެ ފަރާތު ް
ވސް ކަމެއް މީ ާ
ރ އެއް ެ
މގެ މައްޗަށް ދަލާލަތުކު ާ
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އއް ެ
މގެ މައްޗަށް ެ
ވއި އެކަ ު
ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ފިޔަ ަ
ކން"
ފއި ނުވާ ަ
ސދީ ަ
ގެނެ ް

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯސްގޮތެއްކަމަށް ބުނެވުނު ޤަވާޢިދާއި

ޙަވާލާދެމުން މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

 .32މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ އެ ބުނުމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދިން ޤަވާޢިދުގެ އަލީގައި ނަޒަރުކުރާއިރު ،މީރާގެ
ފަރާތުން ޙަވާލާދޭ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާޢިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާ ހިމެނެނީ އެ ޤަވާޢިދުގެ ހަތްވަނަ
ބާބުގައި ހިމެނޭ އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގެ ބާބުގައެވެ .ޤަވާޢިދުގެ ހަތްވަނަ ބާބު ބިނާވެގެންވަނީ ،މީރާއިން ނިންމި
ނިންމުމަކާއި މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން މީރާގައި އިޢުތިރާޟް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް
ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ .މިހެންކަމުން މީރާގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދޭ  21ވަނަ މާއްދާއަކީ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
މީރާގައި އިޢުތިރާޟް ކުރާ ކުރުމުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އޮތް މާއްދާއެއްކަން އެނގެއެވެ.
މީރާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި މި ބުނަނީ ،މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގިއިރު ،ޤަވާޢިދުގެ
 21ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު ،މީރާގެ ފަރާތުން ޙަވާލާދިން ޤަވާޢިދުގެ
 21ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމް ނުވާނެތީ އެ މާއްދާއަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލު
ނުކުރީކަމަށް ބަލައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ގޯސްކަމުގައި ބުނެވޭކަށްނެތެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބަލާނީ ،ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 .31ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލައެއްގައި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ކަމަށް އޮންނަ މާއްދާއެއް ޓެކްސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާޢިދުގައި އޮވެއެވެ 6.ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް
ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތުންކަމަށް ވީނަމަވެސް،
ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި އެއް ޚަސްމަކު އަނެއް ޚަސްމަކާއި ކުރިމަތިކުރާ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހޭ
ފަރާތަކީ އެ ދަފްޢުއެއް ކުރާ ފަރާތަކުންކަން އެނގެއެވެ .މި މައްސަލަގައި އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި
މައްސަލައިގައި މީރާގެ ފަރާތުން ވަނީ ދަފްޢުއެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ .އެ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ މީރާގެ
ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ .މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމެވުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު
ނުކުތާތަކުގެ ދެވަނަ ކަންތަކުގައި އެ ބުނަނީ މީރާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ކުރި ދަފްޢު މީރާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި
ނުވާކަމަށެވެ.

 .35މި މައްސަލައިގައި ފެންނަން ހުރި ބުނެވުނު ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަދި ޙަވާލާދެވުނު ޤާނޫނީ ނައްސުތަކުގެ
މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  21ވަނަ
ނަންބަރުގެ ޢާއްމު މާނައަށް ބަލާއިރު ،އެ މާނައިން ބޭރުވެ އިތުރު މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތަށް އެ މާއްދާ
މާނަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބެލުމުގެ އުޞޫލުން އެ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ޢާއްމު މާނަ ސާފެވެ.
މިހެންކަމުން ބުނެވުނު މާއްދާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ
ނިންމުމުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ނިންމި ނިންމުން ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 5/3233ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ

ނަންބަރާ ޚިލާފެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ .މިހެންވެ މި މައްސަލައިގައި އަހުރެންގެ ރައުޔަކީ ،ޓެކްސް އެޕީލް

ދ
މއް ާ
ޢދުގެ  21ވަނަ ާ
ޤވާ ި
ލގެ ަ
ބއުނަ ް
6ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2015/002ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މީރާގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެ ސަބަބެއްނެތް ކަމުގައެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ ރައުޔު
 .36މި ރިޕޯޓުގެ  ،1 ،3އަދި  3ވަނަ ނުކުތާގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާގޮތަށް އެކަންކަން ހުރިކަން
ފާހަގަ ކުރުމާއެކު ،މިމައްސަލައިގައި އަހުރެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ.

 .33މި މައްސަލައިގައި ،ކޯޓުން ޖަވާބު ދޭންޖެހެނީ ޤާނޫނީ އެންމެ ސުވާލަކަށެވެ .އެއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު5/3233 :
(ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ނަންބަރުގައި ބަޔާން
ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ....،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ ކޮބާހޭ؟ މިސުވާލެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބު
އެނގުމުން ،މިއިސްތިއުނާފުގައި ހިމެނޭ ދެން ހުރި ކަންކަން ސާފުވެގެން ދާނެއެވެ.

 .31ޤާނޫނު ނަންބަރު( 5/3233 :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރަނީ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ކަން މިޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެގެއެވެ .ވިތްހޯލްޑިންގ
ޓެކްސް ބިނާވަނީ؛

 .aމި ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3އިން ( )6ބަޔާން ކުރެވިފައިވާގޮތަށް،
 .bދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނުގެންދާ މީހަކަށް،
ހފައިވާ ފައިސާ،
 .cދައްކާފައިވާ ،ނުވަތަ ދައްކަންޖެ ި

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން މިފައިސާއިން ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ،ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

 .33އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ،ދެބަސްވުން އުފެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ،އެޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )3އިން ( )6ބަޔާން ވެފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ސީދާ އިސްތިއުނާފީ މިމައްސަލައާއި
ގުޅިފައިވާ ބާވަތް ކަމުގައިވާ ،އެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގޮތަށް ދައްކާ ފައިސާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އާމެދުގައެވެ .ބަޔާންވެދިޔަ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނުކުތާ ޙަވާލާދިނުމުގެ ފަސޭހައަކަށް ނަކަލު ކޮށްލަމެވެ.

.6

(ހ)

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވޭގޮތަށް

ދއްކާ
ަ

ފައިސާއަކީ،

އެއްވެސް

ޓެކްސް

އަހަރެއްގައި

ތ އެ ޓެކްސް އަހަރުގައި
ވ ަ
ގންދާ މީހަކަށް ދައްކާފައިވާ ،ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ނު ެ
މ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް
ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއްނަމަ ،އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ި
ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެވެ.
()1

ގތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ
ތން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ޮ
ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،އަމިއްލަގޮ ު
ފައިސާ ،އަދި ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުވާ އެނޫންވެސް ފީއެއް ނުވަތަ
ކޮމިޝަނެއް؛

މިޤާނޫނުގެ  6ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި މިބަޔާން ކުރަނީ މައިގަނޑު ތަފާތު ( 2ތިނެއް)
ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތާއި އެނޫންވެސް ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އަމްދަނީއަކަށް ނުވާ ފީ އާއި ކޮމިޝަން ގެ ވާހަކައެވެ.
އެއީ؛
ތށް ދައްކާ ފައިސާ،
 ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަ ަ އަމިއްލަގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ،ށ ދައްކާ ފައިސާ،
 ޓެކްނިކަލްގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަ ްއެނޫންވެސް
ތ
ކށް ނުވާ ފީއެއް ނުވަ ަ
 -ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަ ަ

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކށް ނުވާ ކޮމިޝަނެއް.
 -ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަ ަ

މިއެވެ .ސުވާލަކީ ،އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ފޯ
ސީޒަންސް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ "ރިޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓް" ގެ ދަށުން "ރީ-އިމްބާރސްމަންޓްތަކެއް"
ގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަކީ ،މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ
ފައިސާ" ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ އެއީ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ" އެއް ކަމަށް
ވެއްޖެނަމަ ،އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .އެކަމާމެދު ބަހުޘެއް ނެތެވެ .ނަމަވެސް
އެއީ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ" ނޫންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ ،އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ
ޓެކްސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެންވެ ،ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ،އެއީ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް
ދައްކާ ފައިސާ" ނޫންކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ ،އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ
ބުނުމަކީވެސް ރަނގަޅު ބުނުމެކެވެ .އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ މައިގަނޑު ދެބަސްވުމަކީ،
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުނު ފައިސާ އަކީ ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދެއްކި ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށެވެ.
އެފައިސާއަކީ އެޗް.ޕީ.އެލްއިން އަމިއްލައަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދު ތަކެއް ކަމަށެވެ" .ރީ-
އިމްބާރސްމަންޓްތަކެއް" ގެ ދަށުން ދެއްކި ފައިސާއަކީ" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދިން ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ"
އެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ،ކިހިނެތް ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެކަންކަން ދެނެ ގަނެވޭނީ ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނަށް
ބަލައިގެންނެވެ.

 .22ޤާނޫނު ނަންބަރު( 5/3233 :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި
"ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތް" އަކީ ކޮބާކަން ބަޔާން ކޮށްދީފައެއް ނެތެވެ .ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތް"
މިޢިބާރާތަށް ބެލުމުން ،އެބުނަނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮން ސިފައެއްގައި ކިހިނެތް ދޭ ޚިދުމަތެއްކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އެނގޭނެ ޢާންމު މާނައެއް އެޢިބާރާތަކު ނެތެވެ .އަދި "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތް" އެއީ މިވެނި އެއްޗެކޭ
ބުނެ ދައްކާނެ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ،އެންމެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ޝާމިލު ތަޢުރީފެއް ނެތެވެ .މިގޮތުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 5/3233:ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ އިގިރޭސިން އޮތް ތަރުޖަމާގެ،7
 6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު އޮތީ؛

If the following payments are paid or payable in any tax year to a
Person who is not resident in Maldives in that year, then the Person
who makes the payment shall be chargeable to tax in respect to such
payment, under this Section.
(4) Payment of fees for management, personal or technical
services and any other commission or fee not constituting
;income from any employment

)(a

6.

މިގޮތަށެވެ .އަޞްލު ޤާނޫނުގައި އޮތް "ހިންގުމުގެ ގޮތުން "،މިޢިބާރާތުގެ އިގިރޭސި ތަރުޖަމާގައި މިއޮތީ
"މެނޭޖްމެންޓް" ކަމަށެވެ" .ދައްކާ ފައިސާ" މިޢިބާރާތް އޮތީ " ޕޭމަންޓް އޮފް ފީސް" މިހެންނެވެ .ނަމަވެސް
އަޞްލު ޤާނޫނުގައި ހުރި ބަސްތަކާއި އޭގެ އިގިރޭސި ތަރުޖަމާގައި ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާ ބަސްތަކާއި ތަފާތު ތަކެއް
އެބަހުއްޓެވެ .މިސާލަކަށް" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން" އެއީ "އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ކަމަށް ނުބަލަންވީ ސަބަބެއް
ނެތެވެ .ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ،ހިންގުމޭ ބުނުމުން ދޭހަވާ އާންމު މާނައަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ގެ ކަންކަން
ކަމަށްވާތީއެވެ .ހިންގުން އެއީ އެތައް އެތައް ދާއިރާއަކަށް ކަފިވެ އަފިލައިފާ ކަމެކެވެ .އެއިން ކޮންމެ ކަފިވުމަކާއި
ގުޅިގެން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތުވެސް ވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،މެނޭންޖެމެންޓް އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މިއީވެސް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ރިޕީޓް ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ ދެކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ
"ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ "ޕޭމަންޓް އޮފް ފީސް" ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު ،އަޞްލު ޤާނޫނުގައި "ދައްކާ

7

އވެ.
ވ ެ
ޔން ކޮށްފައި ެ
ގއި ބަ ާ
ޖމާ ަ
ތރު ަ
ގރޭސި ަ
މއެއްކަން އި ި
ރޖަ ާ
ތ ު
ރސްމީ ަ
ނގެ ނު ަ
މިއީ އަސްލު ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފައިސާ" އާއި "ފީ" އަދި "ކޮމިޝަން" ތަފާތު ކޮށްފައިވާކަން އެގެއެވެ .އެހެނީ ،ތިން ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތަށް
ދައްކާ ފައިސާ ކަމަށް ބުނެފައި ،އެނޫންވެސް ފީ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ އެ ނަންބަރުގައި ބުނުމުން ،އޭގެ
ކުރިން އެބަޔާންކުރި "ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ އެނަންބަރުގައި ބުނާ ފީ ނޫންކަން ދޭހަ ވެއެވެ .މިކަންކަމުން
އެގެނީ ،މިޤާނޫނު ކިޔުމުގައި ލަފުޒުން ލަފުޒަށް ކިޔައިފިނަމަ ،ޤާނޫނު ކިޔާ މީހާއަށްވެސް އަދި ތަރުޖަމާ ކުރާ
މީހާއަށްވެސް އަދި ޓެކްސް ނަގާ ފަރާތާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްވެސް މި ޤާނޫނު ކިޔޭނީ އެފަރާތަކަށް ދޭހަވި
އަދި އެފަރާތަކަށް ހެޔޮވާ ގޮތަކަށް ކަމެވެ .މިއެންމެންނަށް އެގޭނެ އާންމު މާނައެއް ނެތްކަމެވެ .ވީމާ މިޤާނޫނު
ކިޔަންޖެހޭނީ ،މިޤާނޫނުގައި އެކުލެވިގެންވާ މަފްހޫމްގެ އިދިކޮޅު ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ ގޮތަކަށެވެ.

 .23އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލް ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ
ކަމަށް މިމައްސަލައިގައި ބަލަންޖެހޭނީ ،ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި ފޯ ސީޒަންސް އާ
ދެމެދު ވެފައިވާ "ރިޒޯޓް މެނޭޖެމަންޓް އެގްރީމެންޓް"ގެ  3.23ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބޭސިކް ފީ ކަމުގައެވެ.
އެމާއްދާގައި އޮންނަނީ؛

“…Lessee shall pay to Operator a fee ( the “Basic Fee”) for the services rendered
”under this Agreement
" ...މި އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓަރަށް ފީއެއް ("ބޭސިކް ފީ")
ދައްކަން ވާނެއެވެ"...

މިފަދައިންނެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވަކި ފީއެއްކަން "ދި
ބޭސިކް ފީ" މިހެން އޮތުމުން އެގެއެވެ .ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުގައި ބަޔާން ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ މި ބުނެވުނު "ދި ބޭސިކް ފީ"

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެބުނަނީ ،ޤާނޫނުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ނަންބަރު ތައުވީލު ކުރުމަށް ފަހު
ޤަބޫލު ކުރެވުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ކަން އެގެއެވެ .އެހެނީ ،އެޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި "ދި ބޭސިކް ފީ" އަކީ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ"
ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައެއް ނެތެވެ .ނަމަވެސް އެކަން ދެނެގަތީ ،ޤާނޫނުގެ އެނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރާ "ހިންގުމުގެ
ގޮތުން،

ދޭ

ޚިދުމަތަށް"

މިޢިބާރާތާއި

ބަޔާންވެދިޔަ

އެއްބަސްވުމުގެ

3.23

މާއްދާގައި

އޮންނަ

” “for the service renderedމިޢިބާރާތަށް ބަލައި ،އެއީ " ދި ބޭސިކް" ފީ ކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ
ފަރާތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީކަން އެގެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ޢިބާރާތަށް މާނަ ދެވެނީ
ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު ،ޤަބޫލު ކުރެވޭ ޤަބޫލު ކުރެވުމެއްގެ މައްޗަށްކަން އެގެއެވެ .އަދި އެ މާނަ ކުރުމަކީ
ޤާނޫނުގެ ނައްޞުން އާންމުކޮށް ފެންނަން އޮތް މާނައެއް ނޫންކަން އެގެއެވެ.

 .23އަނެއްކޮޅުން ،އިސްތިއުނާފު ކުރާ މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ،ބަޔާންވެދިޔަ އެގްރީމެންޓްގެ  3.23ގެ ދަށުގައި
ބަޔާން ކުރާ "ދި ބޭސިކް" ފީގެ އިތުރުންވެސް ،މެނޭޖްމެންޓް އެގްރީމެންޓްގެ  3.22ގެ ދަށުން ދައްކާ
ފައިސާއަކީވެސް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާއެއް ކަމަށެވެ .އެމާއްދާގައި އޮތީ؛

“…Lessee shall reimburse Operator for all reasonable costs and expenses properly
”…incurred by Operator in the performance of services contemplated by this Agreement
ގ
"މިއެގްރީމެންޓުން ތަސައްވަރު ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އޮޕަރޭޓަރގެ ފަރާތުން އަދާކުރާއިރު ،ހެޔޮގޮތުގައި ހިނ ާ
އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ އަގުތަކެއް އަދި ޚަރަދު ތަކެއް ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓަރއަށް އަނބުރާ
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ".

މިފަދައިންނެވެ .އިސްތިއުނާފު ކުރާ މީރާގެ ފަރާތުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަން އަންގާފައިވާ ފައިސާއަކީ،
މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ރި-އިމްބާރސްކޮށްދީފައިވާ ފައިސާކަން އެގެއެވެ .އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބަޔާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކޮށްފައިވަނީ ،އެގްރީމެންޓްގެ މިނަންބަރުގެ ދަށުން ދައްކާ ފައިސާއަކީ" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދައްކާ
ފައިސާ ކަމަށްވާތީ ،އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .ސަބަބަކީ ،ބަޔާންވެދިޔަ
ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގައި" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާފައިސާ ހިމެނިފައި
ނެތުމާއި ،އެފައިސާއަކީ ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ ކަމަށް ނުވާތީއެވެ .މިނުކުތާގައި ،އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ
ފަރާތުން އެބުނަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެވެ" .ރި-އިމްބާރސް" މިލަފުޒެއް ޙަވާލާދެވޭ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ނެތެވެ .ހަމައެގޮތަށް "ދި ބޭސިކް ފީ" މިޢިބާރާތަކީވެސް އެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮތް ޢިބާރާތެއް ނޫނެވެ" .ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ
ފައިސާ" އަކީ "ދި ބޭސިކް ފީ" ކަން ދެނެގަތީ ،އެޗް.ޕީ.އެލް .އާއި ފޯ ސީޒަންސްއާ ދެމެދު އޮތް މެނޭޖްމެންޓް
އެގްރީމެންޓަށް ބަލައިގެން ،އެ އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި "ދިބޭސިކް ފީ"
ހިމަނާފައި އޮތުމުންކަން އެގެއެވެ .ހަމަ މިމޭރުމުން ،އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުންވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ބުނެފައިވަނީ" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްކި ފައިސާގައި "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް"
ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ހުރުމުން އެފައިސާއިން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ .އިސްތިއުނާފު ކުރާ
މީރާގެ ފަރާތުން އެކަން ދެނެގަތީ" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންކަން
އެގެން އޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން" ،ދި ބޭސިކް" ފީ އަކީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ކަން އެޗް.ޕީ.އެލް އިން ދެނެގަތް
ގޮތަށް "ރި-އިމްބާރސް" ކުރެވޭ ކަންތައްތަކީ" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ތޯ މީރާ އަށް
ދެނެ ނުގަނެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ .އެކަން ދެނެގަނެވޭނީ" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވަކިވަކިން
ބަލައިގެން ރި-އިމްބާރސް ކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ"
ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންތައްތައް ވަކި ކޮށް ދެނެ ގަނެގެންނެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .22އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ،ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން ،ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ނަންބަރުގެ ދަށުން" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުތަމަށް ދައްކާ" ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހިމެނެނީ
"ދި ބޭސިކް ފީ" ގެ ތެރޭގައެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ،ހިންގުމުގެ ގޮތުންދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތަކަށް ފޯ
ސީޒަންސް އިން ނަގާ ފައިސާ އަކީ ބޭސިކް ފީ އެވެ.

"ބޭސިކް ފީ" އަކީ ކޮބާކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ،

އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި ފޯ ސީޒަންސްއާ ދެމެދު އޮތް މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ  1.3ގައެވެ .އެ ނަންބަރުގައި
ބޭސިކް ފީ މާނަކޮށްދީ ފައިވަނީ ” “for the services rendered under the greementމިހެންނެވެ.
ނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބަޔާން ކުރާ ގޮތަށް" ،ބޭސިކް ފީ" އަކީ ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ
ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނަމަ ،ބޭސިކް ފީ ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އެކަން ޝާމިލުކޮށް އެގެން އޮންނަން
ޖެހެއެވެ .މިސާލަށް ”… “for all the servicesމިފަދަ ގޮތަކަށް ޝާމިލު ކުރެވިގެންނެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގެ
 3.22ގައި ”… “… in the performance of services contemplated by this Agreementމި
ޢިބާރާތް މިމޭރުމުން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ ހަމައެކަނި
ދެފަރާތަކުން ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ ކަމަށް ބުނާ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ،
އެއްބަސްވުމުގައި ލިޔެފައި އޮތް ޢަދަދު އެކަނި ކަމަށް ބަލާނަމަ ،ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ އެހެން ބައެއް
މާއްދާތަކުގައި ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުން ފެންނާން އޮންނަ ހިސާބުތައް
ދިމާ ނުކުރެވޭއެވެ .މިސާލަކަށް" ،އެއްވެސް ފައިސާއަކަށް"" ،8ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާ"" 9ދައްކާ އެއްވެސް
ފައިސާއަކުން"

10

8

އދާގެ (ހ) ގެ.
 35ވަނަ މާ ް

9

( 35ހ) ގެ (.)3

10

އދާގެ (ށ).
 22ވަނަ މާ ް

11

އދާގެ (ނ).
 22ވަނަ މާ ް

"ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގެންޖެހޭ އެއްވެސް ޢަދަދަކުން"...

11

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

ފަދަ ޢިބާރާތްތަކެވެ.
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މިޢިބާރާތްތަކާއި އެއްގޮތަށް މިޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފައިސާތައް ދެނެގަނެވޭނީ ،ބޭސިކް ފީ ގެ
އިތުރުން" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ގެ ތެރޭގައި އެހެން އެއްވެސް ފައިސާއެއްވޭތޯ
ޝާމިލު ގޮތަކުން ބެލިގެންނެވެ.

 .21އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ،ތަފްޞީލު ކޮށްދިނުމުގެ
ބޭނުމުގައި ކިޔައިދީފައިވާ ބައެއް މިސާލުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ،ރި-އިމްބާރސް ކުރެވުނު ފައިސާ އާމެދު ވަކި
ވަކިން ބަލަންޖެހޭކަން އެގެއެވެ .މިގޮތުން ،ގެނެސްދިން އެއް މިސާލަކީ ،ފޯ ސީޒަންސް އާއި އެޗް.ޕީ.އެލްއާއި
އޮތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެޗް.ޕީ.އެލް.ގެ ބޭނުމަކަށް ސިންގަޕޫރުން މުދަލެއް (މިސާލަކަށް ޓީ.ވީ.އެއް)
(އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްގެ ކެޓަގަރީއަށް ނުފެތޭ) ނުވަތަ އެއްޗެއް ފޯ ސީޒަންސްގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ގަތުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމުން ،އެ މުދަލުގެ އަގު އަނބުރައި ފޯ ސީޒަންސްއަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން
އެޗް.ޕީ.އެލް.އާއި ފޯ ސީޒަންސްއާ ދެމެދު މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއް ވެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މެނޭޖްމަންޓް
ފީގެ ގޮތުގައި ބަލައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ފައިސާކަމަށް މީރާއިން ދެކޭކަމަށް ބުނާ މިސާލެކެވެ.
މި މިސާލަށް ބަލާއިރު ،މިއީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ
ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތަކާ ނުގުޅޭ ކަމެއް ކަން އެގެންޖެހޭނީ ،ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެޗް.ޕީ.އެލްގެ
ބުނުމަކަށް ނޫނެވެ .މިއީ ވަކި ފަރާތެއްގެ ތެދުވެރިކަމާމެދު އުފައްދާ ސުވާލެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނުގައި
ބުނާ ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޢަދަދެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ
ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޤާނޫނުން ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާތީ ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން
ބަލަންޖެހޭ ބެލުމެކެވެ .އެކަން އެނގޭނީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވަކިވަކިން ބަލައިގެންނެވެ .އެމުޢާމަލާތުގެ
މައްޗަށް ވަކިވަކިން ނުބަލައިފިނަމަ ،ފޯ ސީޒަންސްގެ ފަރާތުން އެ ޓީ.ވީ ގަނެދެނީ އެފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ
ގޮތުގައި ނުވަތަ ކޮމާޝަލް އެގްރީމެންޓެއް ވެފައިވާ ދެފަރާތަކުން ހަމަ ލިﷲއަށްޓަކައި ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިތޯ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދެނެ ގަނެވޭކަށް ނޯންނާއެވެ .ބައެއް ޙާލަތުގައި ،ޓީ.ވީ ނުވަތަ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތީގެ އަގުގެ އިތުރުން އެ
ގަނެދޭ ގަނެދިނުން އެއީ އެފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އިތުރު ފައިސާއެއް ދައްކާފައި ނުވަތަ
ދައްކަން ޖެހިފައި އޮވެދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެ ގަތް ޓީ.ވީ އަކީ މިސާލަކަށް

1222/-ރ (ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާގެ

ޓީ.ވީ އަކަށް ވާއިރު ،އެއަގުގެ އިތުރުން ،އިތުރު ފައިސާއެއް ،ފީއެއް ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއް ހިމަނާފައި
އޮވެދާނެއެވެ .މިޙާލަތުގައި ،އެ 1222/-ރ (ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާ ،އެގަތް އެތީގެ ސީދާ އަގު ރީ-އިމްބާރސް
ކޮށްދިނުން ކަމަށް ބެލިނަމަވެސް އެމުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ،ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ދައްކާފައި
އޮވެއްޖެނަމަ ،އެމިންވަރުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ވީމާ ،މޭނޭޖްމަންޓް އެގްރީމެންޓްގެ
ދަށުން ،ރި-އިމްބާރސް ކޮށްދޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތަކީ ކޮން ބާވަތެއްގެ އަދި ކިހިނެތް ހިގާފައިވާ މުޢާމަލާތެއްތޯ
ބަލަންޖެހޭނެ ކަން އެގެއެވެ .އެކަން ބެލޭނީ ،ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ ،އެފަދަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ އަލީގައެވެ .އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ ،ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަކުގެ އަލީގައެވެ.

 .25އެހެންކަމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 5/3233 :ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ
މައްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ....،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" އަކީ
ހަމައެކަނި ،ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ދެފަރާތަކުން
ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އެކަނި ނޫންކަމާއި ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ
ޚިދުމަތަކަށްވިޔަސް އެޚިދުމަތަށް ނުވަތަ އެފައިސާއަކީ އެދެކަންތައް ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ
ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެފަދަ ކަމަކަށް ދައްކާ ފައިސާކަން އެގެން އޮތް ނަމަ ،އެދައްކާ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން
ކުރާ "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ކަމުގައި ވާނެއެވެ .މިގޮތުން" ،ރި-އިމްބާރސް" ކުރެވޭ
އިންވޮއިސްތައް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފައިސާ ދެއްކި ގޮތް އެގޭނެ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން ،އެފައިސާއަކީ
"ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ" ކަން ނުވަތަ އެފައިސާއަކީ އެދެކަންތައް ވަކިކޮށްފިނަމަ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެފަދަ ކަމަކަށް ދައްކާ ފައިސާކަން އެގެން އޮތް ނަމަ ،އެފައިސާއަކީ
މިޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގެ ދަށުން "ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދައްކާ ފައިސާ" ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
އަދި އެފައިސާއިން ވިތް ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.

 .26ވީމާ ،އެޗް.ޕީ.އެލް އާއި ފޯ ސީޒަންސް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކުރާ
"ރި-އިމްބާރސް" ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ
ފައި ސާ" ހިމެނިފައި ހުރިތޯ ވަކި ވަކިން ބަލައި" ،ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ"
"ރި-އިމްބާރސް" ކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނަމަ ،ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަން އެގެއެވެ.
މީރާގެ ފަރާތުން ކުރި އޮޑިޓަށް ފަހު ،ބަޔާންވެދިޔަ ރީ-އިމްބާރސް ކުރެވުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިންގުމުގެ
ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަން އެގެން އޮތުމުން ،އެފައިސާއަކީ ހިންގުމުގެ ގޮތުން ދޭ
ޚިދުމަތަށް ދައްކާ ފައިސާ ނޫންކަމާއި ،ޙަވާލާދެވޭ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،އެފައިސާއަކީ
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ ،އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އެޗް.ޕީ.އެލްގެ ފަރާތުން ،އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ،މީރާގެ ފަރާތުން އުނިކުރަންޖެހޭ
މުޢާމަލާތުތައް އުނިކުރެވިފައިވާކަން އެގެން އޮވެއެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ

ސަބަބުތައް

TAT-CA-W/2015/003

އެހެން

ހުރުމުން،

ނިންމުމަކީ

ޓެކްސް
ބާޠިލު

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނިންމުމެއްކަމާއި،

މީރާގެ

ނަންބަރު
ނަންބަރު

އތިރާޟްކުރި މައްސަލާގައި މީރާ އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް
 220-AO/2015/38އި ު
ނިންމާފައިވާ ޞައްޙަ ނިންމުމެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

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

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު
 TAT-CA-W/2015/003ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު
 TAT-CA-W/2015/003ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެ
މަތީން މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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