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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީ
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 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޓެކުހާއި ބެހޭ މައްސަލަ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު

ނިމުނު ތާރީޚް:

 32ޖުމާދަލްއޫލާ 3112
 31ޑިސެންބަރު 3233
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ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 32ރަބީއުލްއާޚިރު 3112
 33ޑިސެންބަރު 3232

---------------------------------------------------------------------------------------------------އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ:
 ނަންބަރުTAT-CA-G/2018/001 :
 ނިންމި ތަން :ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
 ބާވަތް :ޓެކުހާއި ބެހޭ މައްސަލަ
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 33 :އެޕްރީލް 3232

 ނިމުނު ތާރީޚް 32 :އޮކްޓޫބަރު 3232

ދ ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް
އ ު
ވ ި
މއްދާ -ގަ ާ
ޤނޫނު)ގެ  23އަދި  23ވަނަ ާ
ދރީ ާ
މބެހޭ އި ާ
ބރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގު ާ
ނން ަ
ބހޭ -ޤާނޫނު ަ
ޓެކްސްއާ ެ
ސ
ޅގެން ޓެކް ް
ތއި ގު ި
ދގެ ދަށުން ލިބޭ މަޢުލޫމާ ާ
މއް ާ
ވނަ ާ
އދުގެ ަ 32
ވ ި
ރ ގަ ާ
ދ ީ
ގމާބެހޭ އި ާ
ނ ު
އދާ – ޓެކްސް ެ
ވނަ މާ ް
ވއިދު) ގެ ަ 32
ދރީ ގަ ާ
މބެހޭ އި ާ
ނެގު ާ
ނ
އޅު ް
ނތޯ ކަނޑަ ެ
ނ ލާޒިމްތޯ ނުވަތަ ނޫ ް
ކރު ް
ތގެ މަތިން ޢަމަލު ު
އވާ ގޮ ު
ގ ި
އދާ ަ
ނގެ  23ވަނަ މާ ް
ދރީ ޤާނޫ ު
އ ާ
މބެހޭ ި
ނެގު ާ
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 ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ ރައުޔު( :މި ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު
ޢަލީ ސަމީރު ތާއީދުކުރައްވާފައި)
މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފް:
 .3މި މައްސަލައަކީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2018/001މައްސަލަ އެ
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ އެ ނިންމުން
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީގެ ފަހުން "މީރާ" މިފަދައިން
ބަޔާންކުރެވިފައި)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ.
 .3މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މާލެ ،ހ .އެރޯމާ ،ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް1އެވެ.
މައްސަލައިގެ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް
 .2ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި މީރާގެ
ނަންބަރު  32( 1010407/NOTA-GST/SMI/2017/04ނޮވެންބަރު  )3233އެންގުން އިން
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް މީރާގެ އެ ނިންމުމަށް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު އިއުތިރާޒުކުރުމުން
އެ މައްސަލަ މީރާއިން ރިވިއުކޮށް މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އަންގައި މީރާގެ
ނަންބަރު  32( 220-OA/2017/87ފެބުރުވަރީ  )3232އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.2
 .1މީރާގެ ނަންބަރު  32( IBD-CN/GST/2017/245ނޮވެންބަރު  )3233ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި،
މީރާގެ ނަންބަރު  32( 1010407/NOTA-GST/SMI/2017/04ނޮވެންބަރު  )3233ދައްކަންޖެހޭ
1

ބރު A043349
އދޭ ކާޑު ނަން ަ
ނގަ ި
ދ.ރ.ކ އަ ް

2

ރވަރީ )3232
ވއު ރިޕޯޓު ( 32ފެބު ު
ޝން ރި ި
ބރު  220-OA/2017/87އޮބްޖެކް ަ
ނން ަ
މީރާގެ ަ
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ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުމާއި ،މީރާގެ ނަންބަރު  32( 220-OA/2017/87ފެބުރުވަރީ )3232
ސ ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ
އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓަށް ޙަވާލާދީ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި 6,291.00ރ (ހަ ހާ ް
އެއް ރުފިޔާ) ދެއްކުމަށް މީރާއިން ޢަބްދުﷲ ޝަރީފަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 .5ބުނެވުނު 6,291.00ރ (ހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ) އަކީ އެ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން
ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމްވާ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.3
 .6ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2018/001ގައި ބެލުނު މައްސަލައަކީ ،މީރާގެ
ނަންބަރު  220-OA/2017/87އިއުތިރާޟްކުރި މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މީރާއިން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބުނެ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން
ބެލުނު މައްސަލައެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އިން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
 .3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2018/001މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ؛
ގ މައްޗަށް
ފއިވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކު ެ
ހށަހަޅާ ަ
ނކުތާތަކުގެ މައްޗަށާއިު ،
ބނެވުނު ު
"ދެންފަހެ ،އިސްވެ ު
ރ
ގ ނަންބަ ު
މލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ެ
ރކުން ބަލާއިރުޯ ،
ނ ނަޒަ ަ
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫ ީ
1010407/NOTA-GST/SMI/2017/04

އެންގުމުން

ޓެކްސް

ދެއްކުމަށް،

ޢަބްދުﷲ

ށ
ޝަރީފަ ް

އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)
މލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ
ގެ  33ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއްކަމާއިޯ ،

3

ބރު TAT-CA-G/2018/001
ލގެ ނަން ަ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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ވ ނިންމުން
ނަންބަރު  220-OA/2017/87އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައި ާ
ނއް) މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި،
ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ،މި މައްސަލަ ބެލި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ( 2ތި ެ
ހ
ދ ަ
ޝރީފްގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ 6,291.00ރ (ހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަ ި
ަ
ޢބްދުﷲ
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ަ
ނ
އން ފެށިގެ ް
ޓބަރު ި )3232
މއަދު ( 32އޮކް ޫ
ފށް ި
ޢބްދުﷲ ޝަރީ ަ
ތގެމަތިންަ ،
ގ ު
އެއް) ރުފިޔާ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ޮ
( 22ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް
އަންގަމެވެ."4

މިފަދައިންނެވެ.
މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:
 .2ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2018/001މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މީރާގެ ފަރާތުން
އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ؛
 -2.3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2018/001މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި
މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-45
(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބޭ
މަޢުލޫމާތު އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ،އެހެނިހެން

4

ނ
ނމު ް
ބރު  TAT-CA-G/2018/0001ނި ް
ލގެ ނަން ަ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން "ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ
މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންގާ އެންގުން" ފޮނުވުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ
 23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
ނުކުތާ.
 -2.3ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން މީރާއިން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާއްދާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ބޭނުމަށް މީރާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް
ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްހަމަކޮށް ގަވާއިދު ނަންބަރު
( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)ގެ  32ވަނަ މާއްދާއަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ ތަތުބީޤުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011
(މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި މީރާއާއި ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އާއި ދެމެދު އޮތް ޚުޞޫމާތު
.3

އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ބެލިއިރު ދެފަރާތުގެ
ދެމެދުގައި އޮތް ޚުސޫމާތަކީ އިންވޮއިސްއަކާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކުހާއި ގުޅޭ ޚުޞޫމާތެކެވެ .ނަމަވެސް
އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ސުވާލު އުފެދިފައިވަނީ މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
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ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ
އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި
އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓްކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)" ،އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން" ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް އަންގާ އެންގުން" ފޮނުވަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
މީރާއިން އެދޭގޮތް
 .32މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އެދެނީ؛
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G-2018/001މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި މިރާއިން
ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ
ށހަޅާފައިވާ
ހން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހު ަ
މތު އަދި އެ ެ
ށ ލިބޭ މަޢުލޫ ާ
ނޓެލިޖެންސަ ް
ދަށުން މީރާގެ އި ް
ދމަށް ޓަކައި
ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯ ު
ލޔެކިޔުންތައް
ކން ި
ހން ފަރާތްތަ ު
ދށުން ،އެހެނި ެ
ނގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ޤނޫ ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ
ހޯދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންގާ
ދ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
ބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު އަ ި
މށް ނިންމާފައި ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ވންޖެހޭނެ ކަ ަ
އެންގުން ފޮނު ަ
ޔންކުރުމުގެ
ނބަރު ( 1/3233މާނަކުރުގެ ހަމަތައް ބަ ާ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި ޤާނޫނު ނަ ް
ޤާނޫނު) އާއި ޚިލާފަށް ކަމާއި އަދި މީރާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ ޓެކްސް
ވނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
ބޤް ކޮށްފައި ަ
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާއަށް ތަޠު ީ
ތން ކަމާއި
މ ި
ވ ގޮތުގެ ަ
މގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
ދތަކާއި އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރު ު
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއި ު
އަދި މީރާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރާ އޮޑިޓަކަށް ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ކ ގުޅިގެން
އދާރީ ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންތައްތަ ާ
ތަޙްޤީޤަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ި
ނ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ލިޔުމެއް ފޮނުވަ ް
ބހޭ އިދާރީ
ދ ޓެކްސް ނެގުމާ ެ
ދރީ ޤާނޫނު) އަ ި
ހ އި ާ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/3232ޓެކްސް ނެގުމާބެ ޭ
ނުޖެހޭނެކަން ާ
ށ ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމެވެ.
ގަވާއިދުގެ ނައްޞުން އެނގޭކަމަ ް

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް
 .33އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު5ގެ
 23ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު6ގެ  32ވަނަ
މާއްދާއެވެ .އެގޮތުން މި މާއްދާތަކަށް ވަކި ވަކިން ނަޒަރުކުރަމުން އަންނަވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު7ގެ  23ވަނަ މާއްދާ
 -33.3ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ އައިސްފައިވަނީ "އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގެ ބާރު" މި އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ދަށުންނެވެ .އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ އިބާރާތުގައިވަނީ؛
ގ
ތ ހޯދުމަށް އަން ާ
މ ު
ހ ޓެކްސްގެ މިންވަރާމެދު މަޢުލޫ ާ
ނ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެ ޭ
ތ ް
ވ ގޮތުގެމަ ި
(ހ) މި މާއްދާގައި ާ
ގ
މ ެ
އެނގުން އެފަރާތަކަށް (ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް) ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް ،މީރާއިން އެކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދު ު
ނ
ލމާތު އެހެން ފަރާތެއްގެ އަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެއެންގު ް
ބޭނުމުގައި އެންގުމަކުން އެމަޢު ޫ
އ
ގއިވާ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ފޮނުވުނު ފަރާތް އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ އެފަރާތުގެ އަތުގައި ހުރި ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބާރުގެ ދަށު ަ
ބަލާފާސްކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި (މީރާއަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި) އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ ނުވަތަ ވެދާނެ މަޢުލޫމާތަކީ

5

ނބަރު 03/2010
ޤާނޫނު ނަ ް

6

ރ 2013/R-45
ބ ު
ނ ަ
ވއިދު ނަ ް
ގަ ާ

7

ނބަރު 03/2010
ޤާނޫނު ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،2235233 :ފެކްސް2236133 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ނ
މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރާއި ނުވަތަ މާކުރިން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ފަދަ އެހެ ް
ނއެވެ.
އ މީރާއަށް ފޮނުވުމަށް އެންގިދާ ެ
ތކެއް ކަމަށްވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތުތަ ް
ޢަދަދަކާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ަ
ދ
ގން ާ
ސ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރާމެދު މީރާއިން ބަލަމުން ެ
ށން ފޮނުވާ އެންގުމުގައި އެފަރާތަކުން ޓެކް ް
(ށ) މި މާއްދާގެ ދަ ު
ނގޮތް ހަދާފައިވާ)
ބ ެ
ވތަ ލި ޭ
ވތަ ފޮނުވާފައިވާ ނު ަ
ނއެވެ .އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ (ނު ަ
ވ ެ
ފަރާތުގެ ނަން ބަޔާންކުރަން ާ
ގމުގައިވާ ތާރީޚުގެ
އން ު
ވ މަޢުލޫމާތުތައް ،އެ އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ( ެ
ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ާ
ށ އަންގަންވާނެއެވެ.
ނން) ތެރޭގައި މީރާއަށް ފޮނުވުމަ ް
ފަހުން  22ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ޫ
ށ
ވ ބައިތައް މީރާއަ ް
ހޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އެލިޔެކިޔުންތަކުން ބޭނުން ާ
ހށަ ަ
(ނ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ު
ނެގިދާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމެއްގައި ،އެ އެންގުން ފޮނުވަންޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އަދި ފޮނުވާ އެންގުމުގެ ކޮޕީ އަކާއެކު އެ ސަބަބުތައް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މިފަދައިންނެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު8ގެ  39ވަނަ މާއްދާ
 -33.3ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ އަކީ "މީރާއިން ޓެކްސްގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން"
މި ކަމާ ގުޅޭ މާއްދާއެވެ .މި މާއްދާގެ ތަފްސީލުގައި އަންނަނިވި ފަދައިން އައިސްފައިވެއެވެ.
އ
(ހ) މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެ ް
ތން އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެފަރާ ު
ނ
ޙވާލާދޭނީ "މީރާއި ް
ޑއެޅިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ަ
ޓެކްސްގެ ޢަދަދު މީރާއަށް ކަނ ަ
ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު"ގެ ގޮތުގައެވެ.
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ވ
އޅުން ނިސްބަތް ާ
ދށުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަން ،ކަނޑަ ެ
ދ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
(ށ) މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަ ު
އވެ .އެ އެންގުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ެ
ގ މުއްދަތު)2( ،
މއި އެޑްރެހާއި ޓިން )3( ،އެ ކަނޑައެޅުން ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެ ޭ
ރތުގެ ނަ ާ
( )3ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
ހ
އސާ ދައްކަންޖެ ޭ
އޅާ ޢަދަދު )1( ،އެފަރާތަކުން ފަ ި
ދއްކަންޖެހޭކަމަށް މީރާއިން ކަނޑަ ަ
އެފަރާތަކުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ަ
ތާރީޚް.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)ގެ  32ވަނަ މާއްދާ
 -33.2މިއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބު :އޮޑިޓުކުރުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރުންި ،މ ާ
ބ ުބ ެގ
ށ ް
ދ ު
ަ
ނ "މީރާއިން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން" މި އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ދަށުން އައިސްފައިވާ މާއްދާއެކެވެ .މި މާއްދާގެ
ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގ
(ހ) ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން މީރާއިން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކު ެ
ހމެނެއެވެ.
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ި
( )3އެފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ގަންނަ މުދަލާއި ޚިދުމަތާ އެއްފަދަ އެހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބާޒާރުގެ
އަގު؛
އ
ދފައިވާ ނުވަތަ ެ
ނ ފޯރުވައި ީ
ތތުކުގައި އެ ފަރާތު ް
އހަރުތަކުގެ މުއްދަ ު
ތ ދިމާވާ ،ފާއިތުވި ަ
( )3އޮޑިޓްކުރާ މުއްދަ ު
ފަރާތުން ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާ އެއްފަދަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އެވްރެޖް އަގު؛
ގ
އ ޚިދުމަތުގެ އެހެން ޤައުމުތަކު ެ
އފަދަ އެހެން މުދަލާ ި
ދލާއި ޚިދުމަތާ އެ ް
ވތަ ގަންނަ މު ަ
ތން ފޯރުވައިދޭ ނު ަ
( )2އެ ފަރާ ު
އެވްރެޖް އަގު؛
ދއްކަންޖެހިފައިވާ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު؛
ފރާތަކުން ދައްކައިފައިވާ ނުވަތަ ަ
( )1ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ަ
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( )5އެ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރި ނިސްބަތްވާ ސިނާޢަތެއްގައި ހިމެނޭ އެ ގިންތީގެ އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން
އެ މުއްދަތުގައި ދައްކައިފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ އެވްރެޖް؛
( ) 6މީރާގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛
( ) 3އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓްކުރެވޭ
ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ސާމްޕްލިންގ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ) ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާން ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް
ނ
ތ ް
ޖހޭ ޢަދަދު މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ފަރާ ު
ބން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތުން ދައްކަން ެ
ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަ ު
ޓެކސް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ހިނގާނީ އެ ގޮތުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުނު ދުވަހާ ހަމައަށެވެ .އަދި މި
ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ދދެއް
ދތަށް މީރާއިން ޢަ ަ
ބތްވާ މުއް ަ
ކށް ،އެ ބަޔާން ނިސް ަ
ޓކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިވަނި ޮ
ތން ެ
(ރ) ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ ު
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ މުއްދަތަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާން އެ ފަރާތަކަށް އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
ނ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ ނިންމުމާމެދު އެ ފަރާތަކުން އިއުތިރާޒުކުރެވިދާނެއެވެ.
އެ ހާލަތުގައި ޤާނޫނުގެ  13ވަ ަ

 .33ބުނެވުނު މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު9ގެ  23ވަނަ މާއްދާއަކީ ޓެކުހުގެ
މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެންގުން ފޮނުވުމާ ގުޅޭ މާއްދާއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނު10ގެ  23ވަނަ
މާއްދާއަކީ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ މާއްދާއެވެ .އެގޮތުން މި ދެ މާއްދާއަކީ ވެސް އެ ޤާނޫނު11ގެ
 2ވަނަ ބާބު "އޮޑިޓުކުރުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު" މި ބާބުގެ ދަށުން އައިސްފައިވާ މާއްދާތަކެއްވެ.
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އ.ބ.މ
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އ.ބ.މ
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 .32ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު12ގެ  23ވަނަ މާއްދާއަށް ވަކިން ނަޒަރުކުރާއިރު ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަކީ
ޓެކުހާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ކަން މުޅި މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސް
ދައްކާ ފަރާތުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދައިން
މަޢުލުމާތު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްވެސް އެ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
މި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު13ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަދަދުވެސް ކަނޑައެޅިގެންދެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު14ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު15ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ .އޭގެ މާނައަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ގަވާއިދު16ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނު17ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީއެތެރިވެދޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމެވެ.
 .31އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލައިގައި މީރާގެ މައިގަނޑު އިސްތިއުނާފަކީ މި މައްސަލައިގައި މީރާއަށް
ތިން ވަނަ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިން ލިޔުމަކީ ( މި ލިޔުމަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު18ގެ  32ވަނަ
މާއްދާގެ  6އަދި  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވާ ލިޔުން)
އެ ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު19ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
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ލާޒިމް ޙާލަތެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު20ގެ  23ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަކީ ޙާއްސަ ހާލަތާ ޚިލާފަށް އިޖުމާލީ ގޮތެއްގައި
މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓަކާއި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންތައްތަކާ
ބެހޭ ޢާންމު މާއްދާއެއްކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން
ފޮނުވަންޖެހޭ އެންގުން ފޮނުވަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ހާލަތުގައި އެކަނި ކަމާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނު21ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު22ގެ  32ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމަކީ ތަފާތު ކަމެއްކަމަށެވެ .އަދި މިމާއްދާއަކީ

23

މީރާއިން

ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓެއްގައި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަތުން މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކަންކުރަންޖެހޭ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްކަމާއި ،އެމާއްދާއަކީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޓެކްސް
ބަޔާނެއްގައި ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު މީރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޑިޓެއްގައި ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި
ކަންކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއެއްނޫންކަމެވެ .އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަތުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ،ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރުން މިއީ ތަފާތު
ދެކަމެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެންއޮންނަކަމުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު24ގެ  23ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީގުކުރަން ނުޖެހޭކަމާއި
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އެމާއްދާ ތަޠުބީގު ކުރަންޖެހެނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ،އެފަރާތުގެ އަތުގައިވާ
އެހެންފަރާތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މީރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު25ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނު26ގެ  23ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން
 .35ކުރިންވެސް ބުނި ފަދައިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު27ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިސްޓު
ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަތަކަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު28ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކުހުގެ ޢަދަދު
ކަނޑައަޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ .އެ ކަންތައްތަކަކީ އެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ސީދާ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަންވެސް އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ.
އެހެނީ ބުނެވުނު ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމުން އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަދަދެއް
ކަނޑައެޅޭނީ އެ ކަމާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްގެންނެވެ .ސަބަބަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނު29ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅޭނީ ދެފަރާތުގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް
އޮޑިޓްކޮށް ،ތަޙްޤީޤެއްވެސް ހިންގުމަށްފަހުކަން އެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގޭތީއެވެ .އެހެންކަމުން ޓެކްސް
ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު30ގެ  32ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު31ގެ  23ވަނަ
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މާއްދާ އަދި  23ވަނަ މާއްދާއަކީ އެއް މާއްދާ އަނެއް މާއްދާއާއި ގުޅިފައިވާ މާއްދާތަކެކެވެ .މި ހުރިހާ
މާއްދާއަކީވެސް ޓެކުހުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ މާއްދާތަކެވެ.
 .36ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު32ގެ  32ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ
މާއްދާއެއްކަމުން މިމާއްދާގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އައު ކަންތައްތަކެއް މީރާއަށް
ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .މި މައްސަލައިގައި ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވި
އިންވޮއިސް ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންގެ އަލީގައި ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ޓެކުހުގެ މިންވަރެއް
އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިންނެވެ .މިޙާލަތުގައި މީރާއަށް މިލިބެނީ މުޅިންވެސް އައު މަޢުލޫމާތެކެވެ .މި
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މީރާގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ .އަދި
އެކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ،އެ ލިޔުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު33ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހޯދައިގެންކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 .33މީރާއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން އެ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް ޓެކުހުގެ ޢަދަދު
ކަނޑައަޅާކަމުގައިވަނީނަމަ ،އެ ޢަދަދުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އެފެދެއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި މީރާއަށް

މިފަދައިން ލިބޭ ލިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ލިޔުންތައް ރަސްމީ ކޮށް މީރާއިން އެ
ފަރާތްތަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ .މިފަދައިން ލިޔުންތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ ހިސާބުތައް
ބަލައި ،ތަޙްޤީޤު ކުރުމެވެ .އެހެންކަމުން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ޓެކުހުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ތިންވަނަ
ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންކިޔުންތައް މީރާގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް
އެކަން އެނގެންޖެހޭނެކަމަށްވެސް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
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 .32ވީމާ ،އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު
 TAT-CA-G/2018/001މައްސަލައިގައި މިރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު34ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި
ހިމެނޭ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު35ގެ  23ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ
ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރާމެދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންގާ އެންގުން ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރްއިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވުނެވެ.
ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން ،މީރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު TAT-CA-G/2018/001
މައްސަލައިގައި މިރާއިން ކުރާ އޮޑިޓްތަކާ ގުޅިގެން ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2013/R-45
(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު)ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
އަދި އެހެން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ
އޮޑިޓް ކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ
ޤާނޫނު)ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
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