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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :  HC-A/320/2015 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 :   އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް

  މޯލްޑިވްސް އިްނަލންޑް ރެެވނިުޔ އޮޯތރިޓީނަން:  *

  

 

  ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  

* :  ކްލަބް މެޑް ަކނިފިނޮޅު * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޖަސް ލިމިޓެޑްޮހިލޑޭ ވިލެމޯލްޑިވިއަން ނަން

 FC-0007/2012ނަންބަރު: ރަޖިސްޓްރީ * 

 

 :ް1436ޛުލްޙިްއޖ02ާރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ 

 2015ސެޕްޓެްމަބރު  15                  

  ް1438ރަަމޟާން  12  ނިމުނު ތާރީޚ    

 2017 ޖޫން      07           

                          
  ުނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ :        ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަްލގެ ަނނަްބރު  ނަންބަރު

TAT-CA-G/2013/005  ަމައްސަލ 

  ެޓެކުާހބެހޭ   ބާވަތް: ޤަޟިއްޔާގ 

  ިޓެކްސް ެއީޕލް ޓްރަިއިބުއނަލް  :ތަން ނިންމެވ 

 :ް2013އްޭޕރީލ21ްހުށަހެޅުނު ތާރީޚ  ި2015އޯގަްސޓް  12މުނު ތާރީޚް: ނ  

 ަނިޑާޔުރންގެ މަޖިިލސް:އްސަލަބެލި މ  ފަ

ނޑާިޔރު: ނިޑާޔރު: ޢަްބދު  ފަ  ޙީަމދު هللا ަފނޑާިޔރު: ޢަބްދު ، ީދދީ هللا ޢަލީ ސީަމުރ، އިސްފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

 މައްަސލަ  TAT-CA-G/2013/005ނަްނބަރު  ޓެްކްސ އެޕީލް ޓަްރއިިބުއނަލްގެމިއީ، 

އިްސތިުއނާފު ކޮްށދުިނން ެއިދ  ިނންުމންެއއްގޮްތ ނުވާކަމަްށުބނެ އެ  ޝަރުޢީ އަިދ ޤާޫނނީ ހަަމތަކާ

ފަރާުތން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހަުށެހޅުމުން  ގެމީރާ)މޯލްޑިވްސް ިއންަލންޑް ރެެވނިއު އޮޯތރިީޓ (

  ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްާޔެއެކވެ.

  

 މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެަޖްސ ލިމިޓެޑް މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއްސތިުއނާފު ރައްދުވާ ފާަރތަކީ، 

 ( .އެލް .ވީ .ެއޗް   އެެވ.(އެމް

  

  

 :   ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

 

މަްއަސަލ  TAT-CA-G/2013/005ނަނަްބުރ  ޓްެކސް އީެޕލް ޓްަރިއބިުއނަްލގެ - 01

ޯމލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިެލޖަސް ލިިމޓެޑް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓަްށ ބެިލއިރު، އެމަްއަސލައަކީ، 

) އަށް، މޯލްޑިވްްސ ިއންަލންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިީޓ (މީރާ) އިްނ ފޮނުވާފައިވާ ނަްނަބުރ  .އެލް .ވީ .ެއޗް (އެމް

220-AA/PRIV/2012/328 ްއިން އެޑިަޝަންލ  "ނޯޓިސް އޮފ ( ޓްެކސް ެއެސސްަމންޓް" (ނޯޓާ

) އެމެިރާކ  897,482.00ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  (އަށްލައްކަ ނުވަިދހަ ހަތްާހްސ ހަަތުރސަތޭކަ އަށްޑިހަ ޭދއް

(ޓްެކްސ ނެގުމާބެޭހ އިާދީރ  2010/3ޑޮލަރު ީމާރއަށް ދެއްކުމަްށ އަންގާފައިވުމުން، ާޤޫނުނ ަންނބަރު 

) ގެ  .ެއލުން ީމާރއަްށ ވަނަ މާ  42ޤާޫނނު .ވީ .ެއޗް މިާރުޗ  4އްދާގެ ދަުށްނ އެކަމަްށ ިއއުިތރާޒްކޮށް އެމް

ގިައ  2013މާިރޗު  21ގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ "ޯނޓިްސ އޮފް އޮްބޖެކްަޝން" އާމެދު،  2012

.ެއލް އަށް ފޮނުވާފައިވާ މީރާގެ ަންނބަރު  .ެއޗް "އޮބްެޖްކޝަން ރިވިުއ  OA/2012/09-220އެމް.ވީ

.ެއްޗ.އެުލން އެިޑޝަނަލް ޓީ  ިރޕޯޓް" ގައި  .ވީ .ެއސްޓީގެ ގޮތުގައި - އެމް (އަށްލަްއަކ  897,482.00ޖީ

) އެެމރިކާ ޑޮލަރު ަދއްކަްނެޖހޭކަމަށް ިންނމާފައިވާތީ،  ނުވަދިހަ ަހްތހާސް ހަަތުރަސތޭކަ އަްށޑިހަ ދޭއް

ލެވުނު މަްއަސލައެްއަކްނ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން ިއްސތިުއނާފަށް ހުށަހެޅުމުން ބެ

 އެނގޭކަާމއި،
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މަްއސަލާަގިއ TAT-CA-G/2013/005 ޓްެކސް އެީޕލް ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަންބަރު 

ެދންފަހެ، ިއްސވެ ާފހަގަކުރެުވނު ނުުކތާތައް ެއގޮތުގެ މަތީން ހުރުމާއެކު، މޯލްޑިވިައްނ ނިންމަވާފައިވަނީ، "

.އެްޗ.ވީ.އެލް ) އިްނ ކޮޓަރި ވިއްކާފައިަވނީ މާރކެޓް ރޭޓަށްވުރެ ަދްށ ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެްޑ (އެމް

" ގައި ބުނެަފިއީވ  OA/2012/09-220އަގެއްގައި ަކމަށް މީރާގެ ނަްނބަރު  "އޮބްޖެކްޝަން ިރިވއު ރިޕޯޓް

ނަމަވެސް، ިރޒޯޓުގެ މުޅި އޮިކއުެޕންސީ ވަކި ފަރާތަަކށް ވިއްކާ ާޙލަތުގައި، އޭގެ މާރކެޓް ރޭޓް ހޯދުމުަގިއ 

.އެލުްނ ުބާނ ބުނުމަށް ެއަކށީގެްނާވ  މާީރއިން  .އެްޗ.ވީ ގެްނގުޅޭ ުއސޫލީަކ ޮކބަިއަކން ސާުފނުވާކަމަްށ އެމް

ަރއްދެއް ީމާރއިން ދީފައިނުވާކަާމއި ައދި އެ ޙާަލތުގައި ޢަމަލު ުކާރނެ ގޮތް ސާބިުތޮކށް ދިުނަމީކ 

މީރާިއްނ  ޑައެޅުމުގައިއިސްތިުއނާްފ ރައްދުވާ ފަރާުތން ުކރަންޖެޭހނެކަަމށް ކަާމއި، އަދި އަގު ަކނ

ގެންގުޅެފައިވާ  މިންަގނޑަކީ ޞައްަޙ ިމންަގނޑެްއ ކަމްަށ ޓްަރއިިބުއނަުލްނ ދެކޭ ކަމަށާއި، އަދި އަުގ 

ނަޑީކ ޞައްަޙ ިމންަގނޑެއް ަކމަށް ަކނަޑެއޅުމުގައި ެއ  ަކނޑައެޅުމުގައި މީރާއިން ގެންގުޅެފައިާވ މިންގަ

އްގައި ެއނގެންޖެހޭނެ މިންަގނޑެއް ަކމަށް ޓްރައިބިއުަނލުން ެދޭކ އަގަށް ވާސިުލވި ގޮތަކީ ހާަމކަން ބޮޑު ޮގތެ

(ޓޫިރްސޓް ޚިދުމަތްޭދ  2010/19ކަމަށާއި، އެ ޙާަލތުގައި މާީރއިން ޢަމަުލުކަރން ޖެހޭީނ ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

) ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 6ތަންތަނުން ިވއްކާ ަތެކއްާޗއި ދޭ ޚިދުަމތުގެ އަގުން ޓްެކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޚިުދމަތުގެ އަގު އަދުާކުރމަށްޓަކައި ހަދާ ިއންވޮއިސްގަިއ އަގުކަން އެނޭގކަާމިއ، 

.އެުލން އެ ރިޒޯަޓށް ރޫމްތައް ވިއްކާފައިވަނީ، އޯލް އިްންކލޫސިވްކޮށް ުމޅި އަހަރަްށ  .ވީ .އެޗް ނަމަވެސް ެއމް

.ެއޗް ކަމަށްވާތީ، ިމ ޙާލަތުގައި ިއންވޮއިސްގައިާވ އަގުކަމުގައި .ެއްސ.ީޕ.އެަލްށ .ބަަލންޖެހޭނީ، އެމް .އެލުން ވީ ވީ

.އެލުން ކޮަޓިރއެއް ވިއްކާ ޢާންމު ރޭަޓީކ  ކޮަޓރި ވިއްާކފައިވާ ރޭޓަްކމާއި، އެ ރޭުޓން ބަާލއިރު، އެމް.އެްޗ.ވީ

ކަން ހުަށެހޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންަތުކްނ  ރުފިޔާ) 3000ރުފިާޔ (ކޮަޓރިައކަށް  1500ެރއަަކށް ޫޓރިސްޓަކަށް 

(ޓޫިރސްޓް ިޚދުމަތްދޭ ތަްނތަުންނ ވިއްކާ ތަކެްއާޗިއ  2010/19ނޭގކަމާއި، މި އަގަކީ ާޤނޫނު ަންނަބުރ އެ

) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެްވެރޖް  6ދޭ ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓްެކސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

ރިކަަމށް ޮކމިޝަަނރ ޖެނެރަލް ައްށ ަކމުގައި ބަާލެނ މަޤްބޫލު ަސަބބުަތކެއް ހުރޭޓަށްވުރެ ަދށް ރޭޓެއް 

ނޑައަޅާ  ޤަބޫލުުކރެޭވަނމަ، ޚިދުމަތް ދިން އަގުކަަމށް ބަާލނީ، އެ ޚިދުމަތެްއގެ އަގުކަމަްށ މީރާގެ ޯބުޑން ކަ

ނޑައަޅަންެޖޭހނީ މަޤޫަބލު ަސބަބުަތކެއް ހުރެގްެނ، ޤަވާޢިދު  އަގުކަމާއި، މީރާގެ ބޯުޑްނވެސް އެ ައގު ކަ

ސްޓް ޚިުދމަތްދޭ ތަންަތނުްނ ވިއްކާ ތަކެްއޗާއި ދޭ ޚިދުަމތުގެ އަގުން ޓެްކްސ (ޓޫރި  R-16-2010ނަްނބަރު 

) ގެ  ވަނަ މާްއދާގައިވާ އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ކަަމްށ  19ވަނަ މާއްދާއާއި  18ނެގުމުގެ ޤަވާޢިދު

.ެއލުން ހިންަގމުްނ އްަނަނ ކްަލބް .ވީ .ެއޗް ެމްޑ ޓްރަިއިބއުނަަލށް ޤަޫބލުުކެރވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެމް

ކަނިފިނޮޅު ިރޒޯޓަކީ ެއ ފެންވަރުެގ އެހެން ިރޒޯޓްތަކާ އަާޅބަލާިއރު، ޮކން ގިންތިއެއްަގއި ހިމެޭނ 
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ިރޒޯޓެއްކަން އެނެގންޖެހޭ ކަމާއި، ައިދ އެވްރެޖް ޭރޓެއް ހޯދާއިުރވެސް މުޅި އިންަޑްސްޓީރގެ އެްވެރްޖ 

ރިޯޒޓްތަކުގެ އެ ގިންތީގެ އެވްރެޖް ޭރަޓީކ ރޭޓެއް ހޯދުުމގެ ބަދަލުގައި، އެބާވަތުގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިންގާ 

ޮކބަިއކަންެވްސ އެނގެންޖެޭހކަމާއި، މިގޮތުން، ިރޒޯޓުަތކުގެ ގިންތިަތކަކީ ޮކބައިަކން ކަާމބެހޭ އިދާރާތަކުްނ 

އެނޭގނެ ކަާމއި، އަދި ކްަލބްމެޑް ަކނިފިނޮުޅ ހިެމނޭ ގިންތީގެ އެެހން ިރޒޯޓްތުަކގެ ތެެރއިްނ ހޯލްސޭްލޮކްށ 

ާކ ިރޒޯޓެއް ުނވަތަ ިރޒޯޓްތަކެއް ުހިރނަަމ، އެރިޒޯޓުތަކުްނ ކޮަޓިރ ވިއްކާ އަގުތަކަކީ ޮކަބއިޯތ ކޮަޓރި ވިއް 

ބަަލންެޖހޭނަެކން ޫޓރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ަތންަތނުން ވިއާްކ ތަކެްއޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓްެކސް ނެގުުމެގ 

ތަކާ އެއްވަރެއްގަިއ ކްަލްބެމްޑ ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) އިން އެނޭގަކމާއި، އަދި އެ އަގު 17ޤަވާޢިދުގެ 

ވަޒަން ކުރުަމކީ ިއންސާފު ޤާއިުމކުރުމުގައި ުމހިންމު ައާސސެްއކަމާިއ، ކަނިފިނޮޅުގެ އަގުތައް ުހިރތޯ 

މިައާސސަށް ވާސިލުވުމުގަިއ ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ަތންތަނުން ވިއްކާ ތަކެްއޗާިއ ދޭ ޚިދުމަުތގެ އަުގްނ 

ާދގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން މީރާގެ ބޯުޑން ަކނޑައަެޅންޖެހޭ އަގެްއ ވަނަ މާއް 6ޓްެކސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު 

ކަމަށް ްޓަރިއބިުއނަލްގެ ެމންަބުރްނނަްށ ފެުނނު ިހނދު، މި މައްސަލައިާގ މާީރއިްނ އަަމލުކޮށްފައިަވީނ 

.ެއލުން ނަގާފައިވާ އެޑިޝަަނލް ޓީ .ެއޗް.ވީ .ެއްސ.ޓީ ނެގުުމގައި ފުރިހަަމުކަރންޖެހޭ ިޢޖުރާޢަ- އެމް ތުަތްއ ޖީ

ޖީ.ެއްސ.ޓީގެ ގޮތުގައި މީރާިއްނ ނަގާފައިވާ އެޑިަޝނަްލ - ފުރިހަަމުނކޮްށ ކަމަށްވާީތ އެޑިަޝނަލް ޓީ 

.ެއްސ.ޓީ އާއި ެއާއ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ޖޫރިަމނާ ފައިސާ، ާޤނުޫނގައި ުބނާ ގޮތުގެ މަިތްނ  ޓީ.ޖީ

.ެއލަށް  މޯލްޑިވްްސ ިއންަލްނޑް ރެވެިނުޔ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ައނުބާރ ރައްުދުކރުަމށް  30އެމް.ެއޗް.ވީ

) އަށް އަންގައި، ިމމަްއސަލަ ެބލި  މެންބަރުްނެގ  3މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  5އޮޯތރިޓީ (މީރާ

  މިފަދައިންނެވެ. އަޣުލަިބއްޔަުތްނ ނިންމިއިީފމެވެ." 

  

 TAT-CA-G/2013/005ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރަިއބިުއނަްލގެ ނަންބަރު  - 02

ގައި ެއޓްރަިއިބއުނަުލން ިނންމަާވފައިވާ އިޖުާރީޢ  2014އޭްޕރީލް  07 މައްސަލަާއިއ އެމަްއސަަލއިގައި

ިއސްތިުއނާުފ ކޮށްދުިންނ  ިނންމުން ދެއެއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބނެ އެއުޞޫުލތަކާ ޝަރުޢީ އަދި ާޤނޫނީ ނިންުމން 

 ން ޖުްމލައިުޖާރޢީ ގޮތުންނާިއ މައުޟޫޢީ ގޮތު ފަރާުތން ގެމޯލްޑިވްްސ ިއންަލްނޑް ރެވެިނޔު އޮޯތރިޓީއެދި 

) ނުކުާތއެްއ ހުށަަހޅާ އެުނކުތާަތކާިއ ބެހޭގޮުތްނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ ހަތެއް( 07

.  - ނުކުތާތައް: އީއިޖުރާ  މިގޮތުން ހުަށހަޅާފައިވާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދަްއކާަފއިވެއެވެ

 

       ޓެކްސް ެއީޕލް ޓްރަިއބިުއނަުލގެ ނަނަްބުރ   (ހ) ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،

TAT-CA-G/2013/005 ާގޮތުން ިންނމަވައިފައިވާ ގޮތުްނ ާޤޫނނު ނަްނަބުރ  އީމައްސަލަ އިުޖރ
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) ގެ  3/2010 ވަނަ މާއްދާ ޓްެކްސ އެޕީލް ޓަްރއިިބއުަނުލްނ  44(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއާދރީ ޤާނޫނު

ަނުކރައްވާފައިާވ ގޮތުން އެ މާނަުކަރއްވާަފއިވަނީ ަރނގަޅަށް ނޫްނކަާމއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓަްރިއިބއުނަުލން މާ 

. ބުނެ މާއްދާގެ ާބުރ ެކނޑިެގން ިދޔުންކަމަށް    ުހށަހެިޅ ނުކުާތއެވެ

  

ވަނަ މާއްދާަގިއ  44ޓްެކސް ެނގުމާބެހޭ އިާދީރ ޤާނޫނުގެ  (ށ) ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، 

މެހައި ފަިއާސ ".......... ެއފްރާތަކުން ެއއްވެސް ޓެްކސް ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން އިެހނދަށް ަދއްކަންެޖހޭ ެއން 

ފުރިހަަމއަށް ަދއްކާަފއިނުާވހިނދު، ޓްެކސް ަދއްކާ ފަރާތަށް ިއްސތިުއނާފްުކރުމަށް ލިބިޭދ ޙައްޤު ެއީއ، 

އުފަންވެއްޖެ ަޙްއޤެއް ކަުމގައެއް ުނބެެލވޭނެއެވެ." މިފަދައިން ބަާޔނޮްކށްފައި ޮއތް ނަމަވެސް، މަްއސަަލ 

.އްެޗ.ވީ.އެްލ ިއން ުނދަްއކަިއވާ ފައިާސ ޓެކްސް ެއީޕލް ޓަްރއިިބުއނަލަށް ިއްސތިއުނާުފކު  ރި ިއރު އެމް

ދުވަހުގެ ފަހުްނ ެއ  30ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ިއްސތިުއނާފްުކރުމަށް ިލބޭ  44ވީނަމަވެސް، ޤާޫނުނގެ 

ުބނެ ހުށަެހިޅ  މަްއަސލަ ުކިރައށް ގެންގޮްސފައިވަނީ ެއމާއްދާއާ ޚިާލފަށްކަމަށް ފައިސާ ދެްއކުމުގެ

.   ނުކުތާއެވެ

  

ޓްެކސް އެީޕްލ ޓްރަިއބިުއަނލުން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާެގ ންވަނަ ނުކުތާއަކީ، (ނ) ތި 

ވަނަ ާމއްާދެގ  44ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓެްކސް ނެގުމާެބޭހ އިދާރީ ޤޫާނނުގެ  42ޤާޫނނުައާސީސގެ 

. މާނަ ފުޅައޮިކށްފައިވުން   ުބނެ ހުަށހެޅި ނުުކތާއެވެ

  

  - ނުކުތާތައް: މަޢުޟޫޢީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ 

  

ޓެކްްސ ެއޕީްލ ޓްރަިއިބއުނަލުގެ ިންނމުމުގައި މާެކޓް ރޭްޓ  ) ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،ރ(

.އެލް އިން ބުނާ ުބނުަމްށ  .ެއޗް ހޯދުމުގައި މާީރއިން ގެންގުޅޭ އުޞޫލަީކ ކޮަބއިކަން ސާުފނުވާކަމަްށ އެމް.ވީ

ލަތުގަިއ ޢަމަލުުކރާެނ ގޮތް ސާބިތުކޮށް ިދނުަމީކ އެކަށީގެންވާ ަރއްދެްއ ީމާރއިން ދެވިފައިނުވާ ކަމަާށއި އެ ޙާ

މީރާގެ ފަރާުތން ުކަރންޖެޭހ ކަމެއް ކަަމށް ބަޔާްނކޮްށ، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަްއސަލަ ިނންމަވާފައިަވީނ 

.   މުޅި މައްސަަލއިގައި ަކންިހނގާފައިގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުުކތާއެވެ

  

އެމް.ެއޗް.ވީ. އެްލގެ ފަރާތުްނ ީމރާގެ ނިންުމްނ  ) ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،ބ(

އިއުތިާރްޒުކިރ ަމރުހަލާގަިއ އާިއ ޓެްކްސ އެޕީްލ ޓަްރއިބިއުނަލްގައި ިއްސތިުއނާފްުކިރ ަމރުހަާލގަިއ 
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އެފަރާތުން ަނގާފައިނުވާ ާޤނީޫނ ނުކުާތެއއްގެ މައްޗަްށ ިބނާކޮށް ެޓްކްސ އެޕީްލ ޓްރަިއިބއުނަުލން މައްަސަލ 

) ގެ  R-25/2012މިކަަމކީ ޤަވާޢިދު ނަްނަބރު ނިންމުާމއި   6(ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރަިއިބއުނަލްގެ ޤަާވޢިދު

ވަނަ ންަނަބރާިއ ތަޢާރުުޒާވ  6ވަނަ ަނނަްބާރއި  3ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  18ވަނަ މާއްދާާއއި 

.   ކަމެްއކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި ނުުކތާއެވެ

  

 2010/19އުނަލުން ާޤނޫނު ަނންބަރު ޓެކްްސ ެއޕީްލ ޓްރައިބި  (ޅ) ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ،

) ގެ   6(ޓިޫރސްޓް ިޚދުމަތްދޭ ަތްނތަނުން ވިއްކާ ތެަކއްާޗއި ޭދ ޚިދުމަުތގެ ައގުން ޓްެކްސ ނެގުމުގެ ާޤނޫނު

  ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) މާަނޮކށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ންޫނކަމަށް ުބނެ ހުށަހެޅި ުނކުާތއެވެ.

  

     ަރއިބިއުނަުލްނ ޤަވާއިދު ނަްނަބރު ޓެްކސް ެއޕީލް ޓް، ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ (ކ)

2010/R-16 ޫިރސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ަތންތަނުްނ ވިއްކާ ތަކެްއޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓްެކްސ ނެގުުމެގ (ޓ

) ގެ  ވަނަ މާއްާދ މާނަކޮށްފައިވަނީ ަރނގަޅަށް ޫންނކަމަށް ުބެނ  19ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) އާއި  17ޤާޫނނު

.   ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ

  

  

         ަނންަބރު  ޓެްކްސ އެޕީްލ ޓްރައިިބުއނަލްގެމިަމއްސަލަާއިއ ގުޅިގެން  - 03

TAT-CA-G/2013/005  ިއިުޖާރޢީ ގޮުތްނ ގައި  2014ޭއޕްރީލް  07މައްސަލަާއއި އެަމްއސަަލއިގައ

ަޝރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަަމތަކާެއއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބނެ  އެޓްަރިއބިުއަނލުން ިނންަމވާފައިވާ ނިންމުން

ފަރާތުްނ  ގެމޯލްޑިވްްސ ިއްނލަންޑް ރެވެނިއު އޮޯތިރޓީިއސްތިުއނާފު ކޮށްިދުންނ އެދި  އްސަލަ މައެ

އެނުކުތާަތކާއި ގުޅިގެން ދިވެިހާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ  ިއސްތިުއނާުފ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ޔުްނތަަކށް ބަލާއިރު އަްނަނނިިވ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މަްއސަލަާއިއ ގުޅުންހުރި ލިޔެކި 

  ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވެެއވެ.

  

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މަްއސަލައިަގިއ ކަން ހިނގާ ގޮސްފަިއވާ ގޮތުގެ (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

  މައްޗަށް ބަާލިއރު، 

) ގެ ދަށުން މޯލްޑިްވްސ  2010/3ޤާޫނނު ނަންބަރު  ( ޓެކްސް ނެގުމެާބހޭ ިއދީާރ ޤާޫނނު

) އިންަލންޑް ރެ  .އްެޗ.ވީ.ެއލް ) ިއން މޯްލޑިވިއަން ހޮލިޭޑ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް (އެމް ވެނިއު ޮއޯތިރޓީ ( މީރާ
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( އައަްލްއަކ  $US 897,482.00އޮޑިޓް ުކރުަމށްފަހު އިުތަރށް ދައްކަންެޖހޭ ޓެކްސްެގ ގޮތުގައި 

 (  05ްއކުމަށް ގެ ުކިރން ދެ  2012މިާރޗް  05ނުވަދިހަ ހަްތހާސް ހަަތުރަސތޭކަ ައއްިޑހަ ދޭއް ޑޮަލރު

.އެލް އަށް  2012ފެބުރުއަރީ  .ވީ .އެޗް ްސ އޮފް ޓެކްސް ެއެސސްެމްނޓުްނ ނޯޓި ގައި މީާރއިން ެއމް

.ެއްޗ އެލް އިން މިއެންގުމަްށ  2012މާރިުޗ  04އިރު، އަންގާފައިވާ ގައި އެމް.ވީ

 21ށްކަަމށް ބުނެ އިޢުތާިރޟޮްކށްފައިވާކަމާއި އަދި މިަފިއސާ ދެްއުކމަށް މީާރއިން އަންގާފައިވަނީ ަރނގަޅަ

" އޮބެޖެކްޝަން ރިވިއު ިރޕޯޓު" ިއްނ  OA/2012/09-220ގައި ީމާރގެ ނަްނަބުރ  2013މާރިޗް 

.ެއލް އިން ކޮްށފައިވާ އިޢުތިރާޟުެގ ޖަވާބު ފޮނުވާފަިއވާކަމާއި، މިގޮތަށް މީރާގެ ފަރާުތން  .ެއޗް .ވީ އެމް

.އެ  .ޖީ .ޓީގެ ޢަދަދުކަމުގައިވާ އިޢުތިރާޟުުކރުުމން ީމރާިއން ަކނޑައެޅި އެޑިޝަނަްލ ޓީ  897,482.00ސް

US$  ްއަކީ ދައްަކންެޖހޭ ފައިސާެއއ ( ( އައަްލއްކަ ނުވަިދހަ ހަތްހާސް ހަަތރުސަޭތކަ އައްިޑހަ ދޭއް ޑޮަލރު

.ީވ.ެއޗް.ެއލް އިން ޓްެކްސ ެއޕީލް ްޓރައިިބއުނަލް ައށް މައްަސަލ ނޫންކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ދިނުމަށް ެއދި އެމް

.ެއލް ިއން ޓްެކްސ އެޕީލް ޓްރަިއިބނުލްަށ ހުށަހެޅިިއުރ މިމަހުށަހެޅިކަމާއި، .ެއޗް ްއސަަލ އެމް.ވީ

.ޖީ.އެްސ.ޓީގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ެއމް.ވީ.އެްޗ.އެްލ އިްނ  ( ތީިރްސ ާހްސ ތިްނަސޭތަކ  30،389.63ޓީ

) އެެމިރާކ ޑޮލަރ ްނަކމުްނ ކަމަށާިއ މިހެަދއްކާ ދަްއކަންެޖހި ނު އައްިޑހަ ނުވައެއް ޮޕިއންްޓ ހަެއއް ިތެނއް

މިފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަައކީ ޓެކްްސ ެއޕީލް ޓްަރިއބިއުނަލުގައި ިއްސތިުއނާފުކުރުމުގެ ޙައްުޤ 

އުފަންވެފައިވާ މަްއސަލަެއއް ނޫންކަަމށްުބނެ މީރާގެ ފަރާުތން އިޖުރާއީ ނުުކތާއެއް ނަގާފައިވާަކމާިއ، 

ަށހެޅި ނުކުތާތަކުެގ ފުރަތަަމ ަބއިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުަގިއ މީރާގެ ފާަރތުން ހު

ނަޑއަޅުއްވާފައިާވ  މީާރއިން އިުޖާރއީ ގޮތުްނ ނެގި އެުނކުތާއާމެދު ެޓްކސް އެޕީްލ ޓްރަިއިބއަުނލުން ކަ

ނަޑއެޅުއްވުމަށްަކން ެއނގޭކަމެވެ.   ކަ

  

އީ ނުކުތާާއިއ މާީރގެ ފަރާތުްނ ނަގާފައިވާ އިޝާރާްތކުރެުވނު އިުޖރާ  (ށ) ދެވަނަކަމަކީ،

މިމައްަސަލ  ގުޅޭގޮތުން ޓްެކސް ެއީޕލް ޓްރަިއިބއުނަުލން ިނންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަލާިއރު،

.ީޖ.ެއްސ.ޓީގެ ޖޫރިަމާނގެ ގޮތުގައި  .ެއލް އިން ެޓކްސް އެޕީލް ްޓރައިިބުއނަލްައށް ހުށަހެޅިިއރު ޓީ .ެއޗް .ވީ އެމް

ީރްސ ހާސް ތިްނަސތޭކަ ައއްޑިހަ ނުވަެއއް ( ތި 30،389.63އެުކންފުިންނ މީރާއަށް ދައަްކންެޖހޭ 

) އެެމރިކާ ޑޮލަރ ަދއްކާފަިއނެްތކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، އެހެންނަމަެވްސ  ޕޮިއންޓް ހަެއއް ތިެނއް

ޓެކްސް ެއީޕލް ޓްރައިިބުއނަލްއަށް ަމްއަސލަ ހުަށެހޅުމާއި، މައްސަލައިގެ ައޑުއެުހން ބާްއވާ ގޮތެއް 

)  2010/3ށާއި، ޤާޫނނު ަންނަބރު ޙަލާކަމަނިންމުމަކީ ަތފާތު ދެ މަރު (ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިާދރީ ާޤޫނނު

ވަނަ ނަްނަބރުގައި ބުާނ ފައިސާ ެއއްކޮށްދައްކާފައިނެްތނަމަެވސް ަމއްސަަލ  3ވަަނ މާއްދާގެ  44ގެ 
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ގެ ގޮތެއް ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިުއަނލަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއި މައްސަލައިގެ ައޑުެއހުން ާބއްވާ މައްސަަލއި

ނިންމުމުގެ ަޙއްޤު އުފަންާވނީ ެއއްވެސް ޓެްކސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ އެިހނދަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ަދއްާކ 

ނިމުމުން ކަަމށް ބަާޔންކޮްށ މިމަްއސަަލ ޓެކްސް ެއޕީލް ޓަްރއިިބއުނަުލން ުކިރއަށް ގެންގޮސްަފއިވަނީ 

.ެއލް އިން .ެއޗް .ވީ (  30،389.63 ޖޫރިަމނާގެ ގޮތުގައި ދައަްކްނޖެހޭ މިަމއްސަލަ ުހށަެހޅުމަށްފަހު އެމް

) އެެމރިކާ ޑޮަލރ ދަްއާކ  ތިރީސް ާހްސ ތިްނަސތޭކަ އައްޑިަހ ނުވައެްއ ޕޮިއންޓް ހަެއއް ތިެނއް

.ޚަލްާސކުރުުމން ކަމަށް    ާފހަގަުކަރއްވަާކން އެނގެން އޮްނނަކަމެވެ
  

) ގެ ހޭ އި(ޓެކްސް ެނގުމާބެ 2010/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ) ތިންވަނަކަމަކީ، ދާރީ ޤާނޫނު

މީާރއިން ނިންމި ިނންމުމަކާ މެދު ޓްެކސް ަދްއާކ މިފަދަ މަްއސަލަތަކުަގއި  އަށް ބަާލއިރު،ވަނަ މާއްދާ 44

ފަރާތުން އިުޢތިާރޒުކޮށް، މާީރއަށް ުހަށހެޅުމުން، ީމާރއްިނ ިންނމި ިނންމުާމ މެދު ހިްތަހމަނުޖެޭހނަމަ، 

ޙަްއޤު އުަފްނވާ ޙާލަތްތަްއ  ބިއުނަލުަގިއ އްިސތިުއާނފު ކުރުމުގެޓެްކްސ އެޕީލް ްޓަރއި އެފަދަ ނިންުމމެއް

ޠުަތްއ ނިންމުމެްއ އިސްިތުއާނފުކުރާނަމަ، އަްނަނނިވި ޝަރު  މިފަދަ ެއގޮތުންވާކަމާއި ބަާޔްނުކރެވިފައި

ރާިއްނ ިއްސތިއުނާފު ުކެރވެނީ މީ  ކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިާވކަމާއި އެގޮުތން މިފަދަ ިނންމުމެއްފުރިހަމަާވންެޖހޭނެ 

ނިންިމ ނިންުމމަކަށް ޓެްކްސ ދަްއކަންެޖޭހ ފަރާުތން ިއޢުިތާރޒުކޮްށ މާީރއަށް ހުަށހެޅުމުން، ީމރާއިްނ އެކަާމ 

 30ެއ ނިންުމން ިއްސތިުއނާފު ުކރެެވނީ ެއ ިނންމުން ިންނމުމުގެ  އަދި؛ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާ ިންނމުން

) ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި؛ އަދި ަދެދްއ މީރާއިން ޢަ ނިންމުެމއް ިއްސތިުއނާފު ކުރެވޭނީަބާޔްނވެދިޔަ ފަދަ  (ތިރީސް

ދަދު މީާރައށް ދެއްުކމުގެ އިތުުރްނ، ެއއްވެސް ޓެކްްސ ާޤނެޫނއްގެ ަދުށްނ ަކނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢަ

 އެނެގން ޮއްނނަކަާމއި، މި  ައށް ދެްއކުމަްށފަހުގައަިކންއެިހނދަްށ ދައްަކންޖެޭހ ެއންމެަހއި ފައިާސ ފުރިހަމަ

އި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މި ޝަރުތުތަކުގެ މައްަޗށް ބެލުމުން މާީރއިން ިންނމި ނިންމުމަާކއިމެދު ޓެްކްސ މާއްދާގަ

ދައާްކ ފަރާުތން އިޢުިތާރޟޮުކށް މީާރއަށް ހުަށހެޅުމުްނ މާީރިއން ނިންމާ ިނންމުމާިއމެދު ހިތްަހަމ 

 30މަށް އެިނންުމން ނިންމިތާ ނުޖެޭހނަމަ، އެކަެމއް ޓެްކްސއެޕީލް ްޓަރއިބިުއނަލުގައި ިއސްތިުއނާފުުކރު

ނޑައަޅާަފއިވާނަމަ، ެއގޮތުން ަކނަޑއެޅުނު ޢަދުަދ  ދުވަހުގެ ތޭެރގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ީމާރއިން ޢަދަދެއް ކަ

މީާރއަށް ދެްއކުމަށްފަހުގައިކަމާއި، އެަފއިސާ އެގޮަތށް ނުދައްކާާހ ހިނދަކު ައދި އެފަރާަތުކން އެއްެވްސ 

ިހނދަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ުނަދއްާކހާ ހިނަދކު ޓެކްްސ ދްައކާ ފަރާތަްށ ޓެކްސް ޤާޫނެނއްގެ ދަުށްނ އެ
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ޓެކްސްެއޕީލް ޓްރަިއބިއުނަުލގައި އިސްިތއުނާުފކުރުމަްށ ލިބިދޭ ަޙްއޤު އެއީ އުަފންވެއްޖެ ޙައެްޤްއކަމުަގިއ 

.   ނުެބލެވޭެނކަެމވެ

  

ގެ މައްޗަްށ ބަާލއުިރ، މިމައްސަލައިގަިއ ަކން ހިނގާ ގޮސްފަިއވާ ގޮތު (ރ) ހަތަރުވަނަކަމަކީ،  

.އެޗް އެލް ިއން ޤާޫނުނ  މިމައްސަލަ ެޓކްސް އެޕީްލ ޓްރައިިބއުނަުލގައި ރަޖިސްޓްީރ ުކރެުވނު ިއރު، އެްމ.ވީ

) ގެ  2010/3ނަްނަބުރ  ވަނަ ނަްނބަރުަގއި ބުާނ ގޮަތްށ  3ގެ  44(ޓެކްްސ ނެގުމާބެޭހ އިާދރީ ޤާޫނނު

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދީރ  2010/3ޤާނޫނު ަންނަބުރ ންކަުމން މިހެ ޢަމަލުކޮށް ފިުރހަމަކޮށްަފިއނެތްކަމާއި

) ގެ  .ެއްޗ އަށް ބެލުުމން މިމަްއަސަލ ޓްެކްސއެޕީލް ޓަްރިއބިުއަނލުން ބަަލއިގެންފައިވަ 44ޤާޫނނު ީނ ެއމް.ވީ

ްނ މިމައްސަލަ ޓްެކްސއެޕީލް ޓްަރއިިބއުނަލުގަިއ އިސްތިުއނާުފުކރުމުގެ ަޙްއޤު އުފަން ުނވަީންސކަ  އެލް ައށް

ިއސްތިުއނާފު މިކުރެވޭ ޓެކްްސެއޕީްލ ޓްރަިއިބއަުނލުގެ ނަްނަބުރ ންަނކަާމއި މިހެންކަމުން އެނެގން އޮ 

TAT-CA-G/2013/005 ް2010/3ާޤނޫނު ަންނަބުރ ންފައިވަނީ ބަލައިގެ  މައްސަަލ އެޓްަރިއބިުއަނލަށ 

 މި މަްއސަލަ ބެިލ އެއްެވސް  ާއއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިންކަަމށް (ޓްެކސް ނެުގމާބެހޭ އިާދީރ ޤާޫނނު)

  . ނޑިޔަާރކަްށ ނުފުެނުނކަެމވެ   ފަ

  

މައްަސަލ   TAT-CA-G/2013/005ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްަރއިިބުއނަލްގެ ނަްނބަރު ވީމާ، 

އިޖުރާީއ ފައިވާ ވާޓްރައިިބއުނަުލްނ ނިންމަ ެއޕީްލ ޓްރަިއބިުއަނލްގައި ުކރިައށް ގެންދިއުަމށް އެ ޓެކްސް

މަްއަސލަ ބެލި ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަފނޑިޔުާރންަންށ  ަނން ޖޭެހކަމަްށ މިބަދަލު ގެން  ނިންމެވުމަށް

. އިއްތިފާޤުވެ   ވުނެވެ

  

  

  

  ްޙުކުމ: 
  

ޓެކްްސ ެއޕީްލ  ،އިސްވެ ަބާޔްނކުރެވުނު ކަްނތައްތައް އެޮގތުގެ މަތިން ުހރުމުން  ،ދެންފަހެ

ިއިބއުނުަލން ުކިރައްށ މައްަސލަައކީ ެއޓްރަ TAT-CA-G/2013/005ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަްނބަުރ 

ަކނޑަައޅުއްވާފައިވަނީ ޤާޫނީނ އުޞޫލުތަާކ އެއްގޮަތްށ  ުލންގެންދެވިދާނެ މައްސަލަެއްއަކމަށް އެޓްަރިއބިުއނަ



 HC-A/320/2015 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

  
  3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން:، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާީށ،  3ތީމުގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓް
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މައްަސލަ ބެލުމުގަިއ ބައިވެރިވި ދިވެިހރާއްޖޭެގ  މި ނޫްނކަމުން، އެ ނިންމެުވަމށް ބަދަލު ގެނަްނންެޖހޭކަަމށް

ނޑިޔުާރްނނަށް އި     ޓެްކްސ އެޕީލް ޓްރަިއިބއުނަްލގެ ނަްނަބުރ ވިފައިވާތީ އްިތފާޤުވެހަިއކޯޓުގެ ފަ

TAT-CA-G/2013/005 ަމިމަްއަސލައިަގއި  އެޓްަރިއބިުއނަަލށް ބަލައިގަތްގަުތމާއި މައްަސލ 

މިަޤޟިއްާޔބެލި ދިވެިހރާއްޖޭެގ އެގޮތުގެ މަތިން އެޓަްރިއބިުއަނލުްނ ނިންާމފައިވާ ންިނުމން ބާތިލުކޮށް 

ނޑިޔުާރްނގެ އިއްތިފާުޤން ޙުކުމްކޮށްފީެމވެ.ހަިއކޯޓުގެ    ފަ

  

 

  

 

 

 


