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ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޝަފީޢުގެ ރައުޔު( :މި ރައުޔަށް އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް ޙިލްމީ އާއި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު
ފައިޞަލް ތާއީދުކުރެއެވެ).
ތަޢާރުފު
 .1މިއީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2017/006ނިންމުން ނިމިފައިވާގޮތް
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނޫން ކަމަށްބުނެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ވެން އޫރްދް
ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ

1

(ވެން އޫރްދް) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ .މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތަކީ ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
(މީރާ) އެވެ.
ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
 .2ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީއިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ޓްރެއިލިން ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް"
އަދި "ޕުޝް ބޯޓްސް" ގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ލިބޭ ފައިސާއަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ
ޤާނޫނު( 2ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑުބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ
އިސްތިސްނާ ލިބެންޖެހޭ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް ބުނެ ” “MIRA 307ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެ އިސްތިސްނާ
ހޯދުމަށް މީރާގައި އެދިފައިވެއެވެ.
 .3މީރާގެ ނަންބަރު  09( 220-TSD/MISC/LTR/2017/209އެޕްރީލް  )2017ސިޓީއިން ވިޔަފާރީގެ
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުން
ކަނޑުބޯޓުތައް ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިން ދެވޭ އިސްތިސްނާ އެފަރާތަށް ދެވެން ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 .4މީރާގެ ސިޓީ އިތުރަށް މުރާޖާކޮށްދިނުމަށް އެދި ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ އިން އެ ކުންފުނީގެ
ނަންބަރު  08( LCD-CORP-3685790-JNYމެއި  )2017ސިޓީން އެދުމުން މީރާގެ ނަންބަރު

1

ބރު 11052636
ނ ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނަ ް

2

ބރު 5/2011
ޤާނޫނު ނަން ަ
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 22( 220-TSD/MISC/LTR/2017/300ޖޫން  )2017ސިޓީން މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަން
ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.
 .5މީރާގެ މި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލަށް ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ އިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
 .6ވެން އޫރްދް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ
ޚުލާޞާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
ބރު ( 2011/5ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް
"މިއީ ވެން އޫރްދޫ ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ އިން ޤާނޫނު ނަން ަ
ނ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ެ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16ވަ ަ
ށ ހުށައެޅުމުން މިފަދަ އުޅަނދަކީ ވިޔަފާރީގެ
ފައިސާއެއް ކަމަށް ދެކި އެ އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ،މީރާއަ ް
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޅަނދެއް ނޫންކަމަށް
ނ
ނމުން މުރާޖަޢާކޮށް ދިނުމަށް ހުށައެޅުމުން މީރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަ ް
ބަޔާންކޮށް މީރާއިން ނިންމި ނި ް
ނފުކުރުމަށް
ނޖެހިގެން އެ މައްސަލަ އިސްތިއު ާ
މ ު
ދ ހިތްހަ ަ
ފއިވާތީ އެ ނިންމުމާމެ ު
ނ ނިންމާ ަ
ނުޖެހޭ ކަމަށް މީރާއި ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ".
އެދި މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ

3

މިފަދައިންނެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން
 .7ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
ތން
ރމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ހ ،އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހު ު
[ދެންފަ ެ
ގ
ގ (ެ )1
ނނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ޓ ޤާ ޫ
ށހަޅާފައިވާ ޓެކުހަކީ ،ބީޕީ ީ
އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ހު ަ

3

މން
ލގެ ނިން ު
ބއުނަ ު
ރއި ި
އމެދު ޓް ަ
އސަލަ ާ
ނންބަރު  TAT-CA-W/2017/006މަ ް
އނަލުގެ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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ޓކުހެއްކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ
ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް ފެތޭ މުޢާމަލާތަކުން ވިތުހޯލްޑްކޮށްފައިވާ ެ
ދ ވިޔަފާރިއެއްގެ ފައިދާއިން ،އެ ފައިދާއެއް
ބނާ ފަ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އަކީ އެ މާއްދާގައި ު
ޤާނޫނުގެ ަ 16
ގ
ލިބުނު ފަރާތެއް ،ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްނާކުރާ މާއްދާއެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހު ެ
ތކެއްކަމުގައި
ނގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދެވޭނެ މުޢާމަލާތް ަ
މުޢާމަލާތްތަކަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫ ު
ނމަށްޓަކައި،
ށން ވިޔަފާރިއެއްގެ ފައިދާއިން އިސްތިސްނާ ދި ު
ނނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ނުވާތީއާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ،މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށް ކުރާ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ބރު  TR-2015/B43ޓެކްސް ރޫލިންގގެ
ނން ަ
ނޖެހޭނެކަމާއި ،އަދި މީރާގެ ަ
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާ ް
ތ
ޓއް ނުވަ ަ
ނ އިސްތިސްނާ ދެވޭނީ ،ކަނޑުބޯ ެ
ގ ވިޔަފާރި ް
މތިން ކުއްޔަށް ދިނުމު ެ
ޕެރެގްރާފު  4ގައިވާ ގޮތުންގެ ަ
ބޓެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ ޗާޓަރުކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ހިންގާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރިން ކަމުގައިވާތީ،
މަތިންދާ ޯ
ނ އެނގޭތީ،
ގ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ކަނޑުބޯޓާއި މަތިންދާ ބޯޓަށްކަ ް
އެ އުޅަނދު ވާންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ެ
ނ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
އިސްތިސްނާ ނުދިނުމަށް މީރާއި ް
ގޮތުގެ މަތިން އަންގާފައިވާ ސައްޙަ އެންގުމެއްކަމަށް މި މައްސަލަބެލި ޓްރައިބިއުނަލުގެ  5މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމައިފީމެވެ].

4

މިފަދައިންނެވެ.
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުނު ނުކުތާތައް
 .8ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2017/006ނިންމުން ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނޫން ކަމަށްބުނެ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ވެން އޫރްދް ޝިޕް
މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ ގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާ އެ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަކީ:
 8.1މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު އުޞޫލަކީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ
ޚަޞްމުން ކުރާ ދަޢުވާތަކާއި ހުށަހަޅާ ވާޤިޢާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން ކަމުގައިވާއިރު،

4

ނ
ނމު ް
އނަލުގެ ނި ް
އބި ު
މދު ޓްރަ ި
ލއާ ެ
ނބަރު  TAT-CA-W/2017/006މައްސަ ަ
ނ ް
ބއުނަލުގެ ަ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ހުށަނާޅާ ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ނިންމުން ބިނާވާ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ދެކޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ނުދީ މައްސަލަ ނިންމާފައިވުމާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން
އަންނަ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛
 8.2ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނު 5ގެ  6ވަނަ މާއްދާ އާއި  16ވަނަ މާއްދާއާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ  6B43އާ ޚިލާފަށް
އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ
ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ އެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި މައިގަނޑު ކަންކަން
 .9އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް
ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ:
 9.1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ،ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި
ވެން އޫރްދުން ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ،އެ
އިސްތިސްނާ ދެވެން ނެތްކަމަށް މީރާއިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްކަން.
 9.2އިސްތިސްނާ ނުލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައި ވަނީ ވެން އޫރްދުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ކަނޑުބޯޓުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުބޯޓުތަކަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް

5

ޤނޫނު)
މގެ ާ
ނގު ު
އދާއިން ޓެކްސް ެ
ބރު ( 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފަ ި
ޤާނޫނު ނަން ަ

6

ސނާއަށް
އސްތި ް
ދވޭ ި
ދގެ ދަށުން ެ
މއް ާ
ނނުގެ  16ވަނަ ާ
މގެ ޤާ ޫ
ސ ނެގު ު
ދއިން ޓެކް ް
އ ާ
ނބަރު ( TR-2015/B43ވިޔަފާރީގެ ފަ ި
ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަ ް

ޅން ( 4މެއި )2015
ށއެ ު
އެދި ހު ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބުނެކަމަށް ވާއިރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބުމަށް އެ އުޅަނދު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޝާމިލުވުން ލާޒިމުކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
 9.3ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ  B43ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާނަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއިން ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް އެ
މާއްދާއާއި އެ ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިސްތިސްނާ ނުދީ ޓެކްސްނެގުމަކީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  97ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
 9.4ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމަންޖެހޭނީ އެޑްވަރސޭރިއަލް ނިޒާމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
ބުނާ ބުނުން.
 9.5މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ފާހަގަނުކުރާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް ބިނާކޮށް ކޯޓުން މައްސަލައެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
 9.6އުފެދުނު ޚުޞޫމަތަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އުފެއްދީ އައު ޚުޞޫމަތެއްކަމަށް ބުނާ
ބުނުން.
 .10އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް
ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ:
 10.1ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޓެކުހެއް ނޫންކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
10.2ބީ.ޕީޓީ ޤާނޫނުގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ މެކޭނިޒަމް އޮތް ގޮތް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

8

2021/HC-A/85

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

10.3ޓެކުހުގެ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ މެކޭނިޒަމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ކަމަށް ބުނެ
ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
10.4ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވިޔަފާރި މާނަކޮށްދީފައިވަނީ ޓެކްސް ރޫލިންގ B43
ގައި ކަން.
10.5ޓެކްސް ރޫލިންގ  B43ގެ ސައްހަކަމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލަށް ސުވާލެއް ނުއުފެއްދޭނެކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
10.6ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޮތް މާނަކުރުން  16ވަނަ މާއްދާއަށް
ނިސްބަތްނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
10.7އޯ.އައި.ސީ.ޑީ މޮޑެލްގެ އާޓިކަލް  8އާއި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ ހުރި ގުޅުންކަމަށް ބުނެ
ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
10.8ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއިން ދެވޭ އިސްތިސްނާ ލިބުމުގެ ހުރިހައި ޝަރުޠެއް ވެން އޫރްދުގައި
ފުރިހަމަވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
10.9ވެން އޫރްދުން "އެހެން ވިޔަފާރިއެއް" ކުރާކަމަށް މީރާއިން ބުނަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ
ފާހަގަކުރި ކަންކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް
 .11އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ:
ނމުމަކީ  16ވަނަ
" 11.1ބީޕީޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ނުދިނުމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވާ ނި ް
ނ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ނލުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ޤާނޫ ާ
ވ ނިންމުމެއް ކަމަށް ޓްރައިބިއު ަ
މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައި ާ
ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައި؛
ށ
ދއްކަންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ހލްޑިންގ ޓެކްސް ަ
ކލިން ވިތު ޯ
ވ ކަނޑުއުޅަނދުތަކަށް ދައްކާ ު
 11.2ވެން އޫރްދުން ކުއްޔަށް ދީފައި ާ
ދ ޓެކްސް ރޫލިންގ
ރގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އަ ި
މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ވިޔަފާ ީ
ނަންބަރު  TR-B43/2015އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ނ ހުށައަޅައިފައިވާ
ނ ހޯދުމަށް އެދި ވެން އޫރްދު ް
ތހޯލްޑިންގ ޓެކުހުން އިސްތިސް ާ
 16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވި ު
ހުށައެޅުމަކީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ހުށައެޅުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި އެ ހުށައެޅުމާ ގުޅިގެން
މށް ކަނޑައަޅުއްވައި ،އެ ފައިސާއިން ދައްކާފައިވާ
ޓކުހުން އިސްތިސްނާ ލިބޭނެ ކަ ަ
ވެން އޫރްދަށް ވިތުހޯލްޑިންގ ެ
ނމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވައި،
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އެކީ އެއްފަހަރާ އަނބުރައި ރައްދުކޮށްދި ު
 11.3ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އޮތް ވަކި ޓެކުހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ކަނޑައެޅުން ބާޠިލުކޮށްދެއްވައި؛
އ ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު
 11.4ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިފައިވަނީ މަދަނީ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގަ ި
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ކަމަށާއި ،އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ
ކން އައިސްފައިވާކަމަށް
ކށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އުނި ަ
ނ ކަށަވަރު ޮ
ޤނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ސަބަބުން ާ
ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި؛
ނބަރު  TAT-CA-B/2017/006މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު
އނަލުގެ ނަ ް
 11.5އަދި ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
މމަކީ ބާޠިލު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން".
ނން ު
ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،އެ ި

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

7

ރ
ނބަ ު
ހޅި ފޯމުގެ  10ވަނަ ނަ ް
ތއުނާފަށް ހުށަ ެ
ހައިކޯޓަށް އިސް ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި މައިގަނޑު ކަންކަން
 .12އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ

ފަރާތުން

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ފާހަގަކޮށް

ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ:
12.1ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމުގައި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހާ ވަކި ޓެކުހެއްކަމާއި ،އެ
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ
ޓެކުހަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ

ޓެކްސް

ނެގުމަކީ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކާ ހިސާބުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޓެކުހެއް ނޫންކަމަށް
މީރާއިންވެސް އިއުތިރާޒުނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
12.2ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތެއް
ހަމައެކަނި ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުން އިސްތިސްނާ ދިނުންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ބުނާ
ބުނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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12.3ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި
ވިތުހޯންޑިންގ ޓެކްސްއިން އިސްތިސްނާ ނުދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމުގައި މީރާއިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
12.4އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގެ  8.1.3.1އަދި  8.1.6ވަނަ
ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ
ނުލިބޭނެކަމަށް މީރާއިން ނިންމާފައިވަނީ ވެން އޫރްދުން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑުބޯޓުތަކަކީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުބޯޓުތަކަކަށް ނުވާތީ ކަމަށާއި އެ މާއްދާގެ ދަށުން
އިސްތިސްނާ

ލިބުމަށް

ލާޒިމުކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

އުޅަނދު

ބުނެފައިވީނަމަވެސް،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އެ

ވާހަކަތަކަކީ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި
ކަނޑައެޅިގެން

ޝާމިލުވުން

ހަގީގަތާ

ޚިލާފު

ވާހަކަތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.
12.5ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
 12.6ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ނުދިނުމަށް މީރާއިން ނިންމި ސަބަބުތައް
ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި
ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕާ ޑްރެޖާރސްއަކީ ބިންހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއްކަން ނުވަތަ
ނ ަވ ަތ ަމ ިތ ް
ބ ުޓ ު
އ ަކނ ުޑ ޯ
ނދބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރީގައި
މެޝިނެއްކަން އެނގެން އޮންނައޮތުމާއިެ ،އ ީ
ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއްނޫންކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާކަން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 12.7އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ
ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިންހިއްކުން ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ ބުނުން.
12.8ޓެކްސްގެ ދާއިރާގައި "ކަނޑުބޯޓު" އަދި "މަތިންދާ ބޯޓު" މާނަކޮށްފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށް އެކަމާގުޅޭ
ގޮތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން.
އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް
 .13އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ:
ނބަރު  TAT-CA-W/2017/006މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ
އނަލުގެ ނަ ް
" 10.1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ކ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހާ ވަކި ޓެކުހެއް
ށން ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަ ީ
ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ގ
ސތިސްނާއަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެ ޭ
ޤނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އި ް
ކަމަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ާ
ބޔާންކޮށް މައްސަލަ
ކހަށް އެ އިސްތިސްނާ ނުދެވޭނެކަމަށް ަ
ޓެކުހަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއް ކަމަށްވާތީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ ު
ފއިވާ ފަދައިން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށް ަ
ނގުމަކީ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކާ ހިސާބުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޓެކުހެއް
ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ެ
މވެސް މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ
މށް މީރާއިންވެސް އިއުތިރާޒުނުކުރާކަމާއި ،އެހެންނަ ަ
ނެގުން ނޫންކަ ަ
ފަރާތަށް އިސްތިސްނާ ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ
ތކަމުން މީރާއިން
ވ ީ
ތރޭގައި ނުހިމެނޭ އުޅަނދަކަށް ާ
ނނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ެ
އުޅަނދަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާ ޫ
އންގާފައިވާ ސައްޙަ
އ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ާ
އެންގުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދެއްވާ އެ މޭރުމުން ފައިސަލާކުރަނިވި ހުކުމެއް ނެރެދެއްވުމެވެ".

މިފަދައިންކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

8

ރ
ނބަ ު
ޅ ފޯމުގެ  5ވަނަ ނަ ް
ވބު ހުށަހަ ާ
ޖ ާ
ޢވާގެ ަ
އނާފީ ދަ ު
އިސްތި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
 .14އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު
އުޞޫލަކީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ކުރާ ދަޢުވާތަކާއި ހުށަހަޅާ ވާޤިޢާތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން ކަމުގައިވާއިރު ،މައްސަލައިގެ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ހުށަނާޅާ ނުކުތާއެއްގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އަދި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ބިނާވާ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ދެކޭ
ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ މައްސަލަ ނިންމާފައިވުމާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާކަމުގައިވާއިރު،
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-W/2017/006މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ
ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހާ ވަކި
ޓެކުހެއް ކަމަށާއި ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ
ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއް ކަމަށްވާތީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަށް އެ އިސްތިސްނާ
ނުދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމަކީ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކާ
ހިސާބުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ޓެކުހެއް ނެގުން ނޫންކަމަށް މީރާއިންވެސް އިއުތިރާޒުނުކުރާކަން
އެނގެންއޮވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ނުކުތާއާ މެދު އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތްކަން އެނގެއެވެ .ބީ.ޕީ.ޓީ
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ އިސްތިސްނާއަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކުހަށް
ދެވޭ އިސްތިސްނާއެއް ކަމަށްވާތީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަށް އެ އިސްތިސްނާ ނުދެވޭނެކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ
ހަމައެއް ނެތަތީ އެ ނިންމުމުގެ ބުނެވިދިޔަ ބައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމުގައި
އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބުނެވިދިޔަ ނިންމުމަކީ އެއްވެސް ޚަޞްމަކު އެމޭރުމުން އެކަން ހުށަހެޅުމުން އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި
ނިންމުމެއް ނޫންކަންވެސް ދެބަސްވުމެއްނެތި އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .15އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ
ނުވަތަ ދެބަސްވުމެއް އޮތް ކަމެއްކަމުގައި މި ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮތީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އުޅަނދަށް އިސްތިސްނާ
ނުދިނުމަށް މީރާއިން ނިންމައި އެންގި އެންގުމަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން އަންގާފައިވާ ސައްޙަ އެންގުމެއްކަމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާމެދުގައެވެ .މިގޮތުން ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެ ނިންމުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ
މާއްދާއާއި 16 ،ވަނަ މާއްދާއާއި ،ޓެކްސް ރޫލިންގ  B43އާ ޚިލާފުކަމަށާއި އަދި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ޚިލާފުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ
އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށް ވަކާލާތުކޮށްފައިވެއެވެ.
 .16ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ވެން
އޫރްދުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން ޖަވާބުދީފައިވަނީ ،އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޓްރެއިލިންގ
ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް އާއި ޕުޝް ބޯޓްސްތައް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭތީ އިސްތިސްނާ ދެވެންނެތްކަމަށް ބުނެއެވެ.

9

 .17މި ޙާލަތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ،މީރާއިން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ވެން އޫރްދަށް
އިސްތިސްނާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނާއިރު ،އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ ކޮންފަރާތެއްގައި
ތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ.

9

ބރު  220-TSD/MISC/LTR/2017/209ސިޓީ އާއި ނަންބަރު  220-TSD/MISC/LTR/2017/300ސިޓީ
ނ ަ
މީރާގެ ނަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ
 .18ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ

10

 38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

ބތުކޮށްދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ".
"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާ ި

މިފަދައިންނެވެ.
 .19ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދުގެ

11

 34ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

ނނެވެ".
ޖހޭނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ް
ށހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭން ެ
"ޓްރައިބިއުނަލަށް ހު ަ

މިފަދައިންނެވެ.
 .20އެހެންކަމުން،މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،އެ ނިންމުން
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބުނާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެނގެން އޮތްހިނދު ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނުނުގެ  16ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ވެން އޫރްދުން ހުށަހެޅި ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް
އާއި ޕުޝް ބޯޓްސްތަކަށް އިސްތިސްނާ ލިބެންޖެހޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނަމަވެސް ،މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ،ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ
ޓެކުހަކީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިންނެގޭ ޓެކުހާ ވަކި ޓެކުހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 16 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންދެވޭ
އިސްތިސްނާއަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަށް ދެވޭނެ އިސްތިސްނާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ،މީރާގެ ނިންމުން ރަނގަޅު
ކަމަށް ބަޔާންކުރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބުނެވިދިޔަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ބުނެވިދިޔަ ސަބަބަކީ ޚުދު މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުނުކުރާ ސަބަބެއްކަން އެނގެންއޮވެއެވެ .އަދި އިސްވެ

10

ނބަރު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

2013/R-45

11

ނބަރު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

2012/R-25
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފާހަގަކުރެވި ދިޔަ ގޮތަށް މީރާއިންވެސް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމުގެ އެ ބައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ އެ
ބައި ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަންވެސް އެނގެންއޮވެއެވެ.

ޝބޯޓްސް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ
އ ޕު ް
އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދުނު ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް އާ ި
 16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެތޯ ނުވަތަ ނުވަތަ ނޫންތޯ
 .21އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް
އާއި ޕުޝްބޯޓްސްއަށްކަން އެނގެން އޮތްހިނދު ،ހަގީގަތުގައި މި މައްސަލައިގައި އޮތް އެންމެ އަސާސީ އެއް
ސުވާލަކީ ބުނެވިދިޔަ ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް އާއި ޕުޝްބޯޓްސް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ 16
ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެތޯ ނުވަތަ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮތް ސުވާލުކަމުގައި އަހުރެންނަށް
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް
މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަހުރެންދެކެމެވެ.
 .22ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
ބޓެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ އެފަދަ އުޅަނދެއް
އ ނުވަތަ މަތިންދާ ޯ
"(ހ) ޓެކްސް އަހަރެއްގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުބޯޓެ ް
ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ،އެފަދަ ވެރިއެއް ނުވަތަ ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ،އެފަދަ ވެރިއެއް ނުވަތަ ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ
މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ފައިދާއަކުން؛ އެމީހާ،
ދ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާނަމަ؛ އަ ި
 .2އެހެން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުހިންގާނަމަ؛
އެފަދަ މީހަކު ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހަކަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްއިން
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ޓެކްސް
އވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަ ް
ކން އެފަދަ އިސްތިސްނާއެއް ދީފަ ި
ހން ޓެކްސްއަ ު
ނުވަތަ އެފަދަ އެ ެ
ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނ އެކުންފުނި ހިންގުމުގެ
(ށ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ކުންފުންޏެއް ޤައުމެއްގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ީ
މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ޤައުމެއްގައެވެ".

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މިފަދައިންނެވެ.
 .23ބުނެވިދިޔަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ
މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާގެ ވާހަކަކަމެވެ .މީރާއިން ވެން އޫރްދަށް
ޖަވާބުދީފައިވަނީ އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި
ނުހިމެނޭކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،މީރާއިން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ވެން އޫރްދަށް
އިސްތިސްނާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނާއިރު ،އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ ވެން އޫރްދަށްކަން
އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ ނައްސުތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.
 .24ނަމަވެސް ،ވެން އޫރްދުގެ ފަރާތުން އެ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދުނު ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން
ޕޝްބޯޓްސްއަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭފަދަ
އއި ު
ހޮޕަރ ޑްރެޖަރސް ާ
ކަނޑުބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތަކެއްކަން ސާފުކޮށްބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެންނެތް
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،މުޅި ބަހުސް އެ މައްޗަށް ބިނާވާ މައިގަނޑު ޤާނޫނީ
ނައްސުތައްކަމުގައިވާ ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާ އަދި ޓެކްސް ރޫލިންގ  B43ގައިވެސް 'ކަނޑުބޯޓު"
މި ބަސް މާނަކޮށްދީފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .25އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ޙައްޤުވާކަމަށް
ވަކާލާތުކުރާނަމަ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަން
ސާފުކޮށް ބުނެދިނުމެވެ .ދެން ހުރި އެހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަކީ އޭގެ ފަހުގެކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅީ ކަނޑުބޯޓު ދުއްވުމުގެ ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ
ވިޔަފާރިއަކަށްކަން ދެނެގަތުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް ކަމުގައި އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 .26ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަނޑުބޯޓަކީ ކޮބައިކަން މި
މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މާނަކޮށްދީފައިނުވިނަމަވެސް ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެ މާއްދާގެ
(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިކަމަށް ބުނެފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ އެފަދަ
އުޅަނދެއް ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ކުރާ ވިޔަފާރިއަށްކަން މާނަކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .27ބުނެވިދިޔަ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:
މ
ވ ީ
އވުމުގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބައިނަލްއަޤް ާ
ތންދާ ބޯޓު ދު ް
" މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި "ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަ ި
ގ ވެރިއެއް ނުވަތަ އެފަދަ އުޅަނދެއް ޗާޓަރކޮށްގެން އުޅޭ
ބޓެއް ެ
މތިންދާ ޯ
ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ ަ
މީހެއް ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ".

މިފަދައިންނެވެ.
 .28ނަމަވެސް ،ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޮތް މާނަކުރުން  16ވަނަ މާއްދާއަށް
ނިސްބަތްކުރެވޭނެކަމަކަށް އަހުރެންނަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ .އެއީ 4 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޮތް މާނަ
ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ
ވިޔަފާރިއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާނައެއްކަން  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ޞަރީޙަ ނައްސުން ވަރަށް ސާފުކޮށް
އެނގެން އޮތަތީއެވެ .ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގައި ވަކި ލަފުޒަކަށް ނުވަތަ ބަހަކަށް ވަކި މާނައެއް ދޭން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ ،ވަކި މާއްދާއަކަށް އެކަން ޚާއްޞަކުރުމެއްނެތި މުޅި ޤާނޫނުގައި އެ ލަފުޒަކަށް
ނުވަތަ އެ ބަހަކަށް އެ މާނައެއް ދެވެން އޮވެމެ ،ވަކި މާއްދާއަކަށް އެ މާނަ ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮތުމުން އެހެން
މާއްދާތައް މާނަކުރުމުގައި އެ ޚާއްޞަ މާނަ ދެވުނު މާއްދާ ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކަށް އެ މާނަކުރުން
ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ .އަދި  16ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި މީރާއިން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދަތުރުފަތުރުކުރުން

ލާޒިމްނުކުރާކަމަށާއި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދަތުރުފަތުރުނުކުރާ

އުޅަނދުތަކަށްވެސް މީރާއިން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަންވެސް އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .29ވެން އޫރްދަށް އިސްތިސްނާ ނުދިނުމަށް މީރާއިން ނިންމި ސަބަބަކީ އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި
އުޅަނދުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންނުކުރާތީކަމަށް ވެން އޫރްދުން ބުނިނަމަވެސް ،އެއީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލް info@highcourt.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ހަގީގަތާ ޚިލާފު ބުނުމެއްކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މީރާއިން
ވެން އޫރްދަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް  1ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 .30ވެން އޫރްދުން  08މެއި  2017ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ ،އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ އުޅަނދުތައް ކަމުގައިވާ ޓްރެއިލިންގ ސަކްޝަން ހޮޕާ ޑްރެޖަރސްއަކީ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ
އުޅަނދެއްކަން ނުވަތަ މެޝިނެއްކަން އެނގެން އޮތުމުން ،އެ އުޅަނދަކީ ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު
ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެއްނޫންކަން ސާބިތުވެގެންދާކަމަށް މީރާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދި ވެން އޫރްދުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކުން ހިމެނޭކަން

ވެން އޫރްދުގެ

ވެބްސައިޓަށް ޙަވާލާދީ ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ވެން އޫރްދަކީ އުޅަނދުތައް ކުއްޔަށް ދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު
ވިޔަފާރި ޙަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތެއްނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެންވޮއެވެ.
 .31ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރިއަކީ،ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އެއްތަނުން

އަނެއް

ތަނަށް އުފުލުމުގެ ވިޔަފާރިކަމަށާއި އޭގެ މިސާލަކީ ،ނާލު ބޯޓުކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ .އަދި ކޮންނަބޯޓަކުން
ށ ު
ރ ަކ ަމ ަކ ް
އެ ބޯޓުން ނަގާ ވެލި ،އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސް ބެހެއްޓުމަކީު ،މދ ުއ ުފ ުލ ުމ ެގ ިވ ަ
ނ ަވ ަތ
ޔފ ި
ށ ުބ ެ
ކ ަކ ަމ ް
ނ ެދ ޭ
ނ ު
މރ ިއ ް
ނ ަކ ަމ ް
ށ ެބ ިލ ދ ެ
ރ ަކ ަމ ަކ ް
ބ ުޓ ުދ ްއ ުވ ުމ ެގ ިވ ަ
ަކނ ުޑ ޯ
ނ ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ.
ށ ީ
ޔފ ި
 .32ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ދިވެހި ބަސްފޮތުގައި ވާގޮތުން" ،ބޯޓު" މި ބަހުގެ މާނައިގައި ހިމެނެނީ،
ބަނގަލާއެވެ .އަދި ކަތިރިޔާ ނަގައިގެން ނުވަތަ އިންޖީނު ބަހައްޓައިގެން ދަތުރުކުރާ ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި
އުޅަނދެވެ .ބަނގަލާބޯޓަކީ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދެކެވެ.
 .33މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު
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ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނެއްގައި ބަހެއް ނުވަތަ

އިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއްގެ މާނަ އެ ޤާނޫނުގައި މާނަކުރެވިފައި ނުވާ ޙާލަތެއްގައި ،ޤާނުނުގެ ބޭރުން
ބޭނުންހިފިދާނެ ވަޞީލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ
އެއްބަސްވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
12
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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

 .34އެގޮތުން "ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ޓްރީޓީސް" ގައި ޓެކްސް މުޢާހަދާތައް މާނަ ކުރުމުގައި
ބެލުމަށް އޮންނަ އެއް މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ "އޯއީސީޑީގެ މޯޑެލް ޓެކްސް ކޮންވެންޝަން އޮން އިންކަމް
އެންޑް ކެޕިޓަލް" ގެ އާރޓިކަލް ( 8ޝިޕިންގ ،އިންލެންޑް ވޯޓަރވޭސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެއަރ
ޓްރާންސްޕޯޓް) ގެ ކޮމެންޓްރީއަށް ބަލާއިރު" ،ކަނޑުބޯޓު" އަދި "މަތިންދާބޯޓު" ގެ މާނައިގައި ހިމެނެނީ
ހަމައެކަނި މީހުންނާ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުކަން އެނގެން އޮވެއެވެ .އަދި އެ ކޮންވެންޝަންގެ
އާރޓިކަލް  8ގެ ޕެރެގްރާފް  2ގެ ކޮމެންޓްރީގައި ޑްރެޖަރ އާއި މަސްބޯޓު ފަދަ ބޯޓުތަކަށް އިސްތިސްނާ
ދެވޭނީ ބައިލެޓްރަލް އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެން ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 .35އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އުޅަނދަކީ މީހުންނާ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ
އުޅަނދެއް ނޫންކަމާއި ،ކަނޑުގައިދުއްވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކީ ކަނޑުބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން
ކުރެވޭނެ އުޅަނދެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮންނައިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ އުޅަނދުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެލި އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުން
އެނގެނއެވެ .އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އުޅަނދަކީ ބީ.ޕީ.ޓީ
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑުބޯޓުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ އުޅަނދެއްކަމަށް އަހުރެންނަކަށް
ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއެވެ.
 .36ވުމާއެކު ،ވެން އޫރްދުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބީ.ޕީ.ޓީ ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ
ނުދިނުމަށް މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ޓެކްސްއެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުން
ރަނގަޅުކަމުގައި ދެކެމެވެ .ނަމަވެސް ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެ ނިންމުން ބިނާކުރި
އަސާސްތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު އަސާސްތަކެއް ކަމުގައި އަހުރެންނުދެކެމެވެ .އަދި ހަމަ
އެހެންމެ ،އެ ނިންމުމުގައި ބީ.ޕީޓީ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހަކީ ވިޔަފާރީގެ
ފައިދާއިންނެގޭ ވަކި ޓެކުހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 16 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންދެވޭ އިސްތިސްނާއަކީ ހަމައެކަނި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
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