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ްދައުލަތުންްބަލައިގަންނަްޓެކުހަށްްނުވާްފައިސާްމީރާްމެދުވެރިޮކށްްބަލައިގަތުންް
 

 ގަޟިއްޔާއާ ހާވާލާދީ ދަންނަވެމެވެ.  SC-A/41/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އުފެދުމާއެކު  )މީރާ( ދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މައިގަނޑު  ފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އުވާލައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދިޔަމި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

ކުހާއި ޓެކުހަށް މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ބަލައިގަންނަ ޓެ

 ނުވާ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހިމެނެއެވެ. 

ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހަރުދަނާކޮށް  މަށާއިފަސޭހަކޮށްދިނުފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު މީރާ އުފެދުމާ ގުޅިގެން، 

ދާރާއަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ ގިނަ އިދާރާތަކުން ބަލައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އިދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ،ގޮތުން ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް  2019ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން،  މީރާއަށް  މަސައްކަތް ދަނީ މި ގެތަކު އެކި އިދާރާ ގާއިމުކޮށް  އިންތިޒާމު

ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ ކަމުގައި  އިންސައްތައަކީ މީރާ މެދުވެރިކޮށް 69މީގެ ފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު، ބިލިއަން ރު  23

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އިދާރާއަކީ މިހާރު މީރާކަމަށްވާއިރު، އެހެން އިދާރާތަކުގެ  މައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގިނަ ޓެކުހާއި ޓެކުހަށްނުވާ އެހެން ފައިސާ ބަލައިގަންނަ

ވާނީ  ންފައިސާ ބަލައިގަތު އަލުން މީގެ ސަބަބުން އެ އިދާރާތަކުންވަނީ މިހާރު އުވިފައެވެ.  އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ 

ލުން އެ އިދާރާތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި މިއާއެކު އައިދާރީގޮތުން އިތުރު ބުރައަކަށެވެ. އެ އިދާރާތަކަށް 

ކުއްލިގޮތަކަށް ދައުލަތަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ މީރާ ނޫން އެހެން އިދާރާއަށް އަދި އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ބަދަލުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމަށާއި ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަރާނެ ކަމެކެވެ. 

މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ޤާނޫނަކުން ހަވާލާދީފައިވާ ޙުކުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ދާރީ ކަމުގެ ދާއިމީ ހައްލުކަމަށްވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އި މި، ށްފައިނުވާ ފައިސާ މީރާއިން ބަލައިގަތުމަށް ހުރަސްއެޅިފައި ވާތީއާއިލާޒިމުކޮ

ޤާނޫނަކުން މީރާއަށް ބަލައިގަތުން ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތުނަގާނެތީ، މި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ލިބިދިނުމަށްޓަކައިލައިތުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ށްފައިނުވާ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާއާއި އެއާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ބަލާޒިމުކޮ

 ނުވާ މީގެ ސަބަބުން މިހާރު ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ބަދަލުގައި މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށްގަވާއިދު ވަނީ އިސްލާހުކޮށްފައެވެ. 
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ވަނަ  5. އަދި މިގޮތުން މި ފައިސާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދެމެހެއްޓިގެންދާނެއެވެފައިސާ ބަލައިގަތުން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  1ޖަދުވަލު  ބާބުގެ

ދާއިމީ ގޮތުން،  ގުޅޭ ބަލައިގަތުމާރާއިން މީގުޅިގެން ދައުލަތަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ  ޙުކުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  މުގެ މަސައްކަތްޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަ ޓަކައިށްހައްލެއް ގެނައުމަ

 މުގައި ދެންނެވީމެވެ. ކުރަމުންދާކައޮފީހާއި މީރާއާއެކު މި މިނިސްޓްރީން 
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