መመሪያ ቁጥር ገባ/5/2001
ስሇግብር ከፋዮች የዯረሰኝ አያያዝ፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር ሇማሻሻሌ የወጣ መመሪያ
1. አውጪው ባሇሥሌጣን፡የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣንን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር
121/1998

አንቀጽ
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ገንዘብና

ኢኮኖሚ

ልማት

ቢሮው

ይህንን

አዋጅ

ለማስፈፀም

የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ለማውጣት ስልጣን በተሰጠው መሠረት ለሙከራ ትግበራ ወቅት
ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡
2. የመመሪያው አስፈሊጊነት፡በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/1994 አንቀጽ 49 እና አዋጁን ሇማስፈፀም በወጣው የገቢ ግብር
ዯንብ ቁጥር 4/1995 አንቀጽ 22 መሠረት ከዯረጃ «ሐ» ግብር ከፋዮች በስተቀር ላልች
የሂሳብ መዝገብ የሚያቀርቡ አስፈሊጊ መረጃዎችንና ዯረሰኞችን የመያዝ ግዳታ እንዲሇባቸው
የተዯነገገ በመሆኑ በገቢ ግብር ዯንቡ አንቀጽ 22 መሠረት የሂሳብ መዝገብ፣ የመያዝ ግዳታ
የተጣሇባቸው ግብር ከፋዮች የሚጠቀሙባቸውን ዯረሰኞች ከማሳተማቸው በፊት በግብር
አስገቢው ባሇሥሌጣን ዘንዴ ማስመዝገብ እንዲሇባቸውና የሕትመት አገሌግልት የሚሰጡ
ዴርጅቶችም የግብር ከፋዮችን ዯረሰኞች ከማተማቸው በፊት የዯረሰኞችን ዓይነትና ብዛት
በግብር አስገቢው ባሇሥሌጣን ዘንዴ ማስመዝገብ እንዯአሇባቸውና ስሇመመዝገቡም ማረጋገጥ
እንዯሚገባቸው የሚዯነግግ በመሆኑ ይህንን የዯረሰኝ ሕትመትን፣ስርጭትና አጠቃቀምን
ሇመወሰን ይህንን መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

3.

አጭር ርዕስ፡ይህ መመሪያ «ስሇግብር ከፋዮች የዯረሰኝ አያያዝ፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር የወጣ የአብክመ
ገቢዎች ባሇስሌጣን መመሪያ ቁጥር ገባ/5/2001» ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

4.

ትርጓሜ፡በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡1.

«የሽያጭ ዯረሰኝ» (Sales invoice) ማሇት እጅ በእጅ (Cash Sales) ወይም በደቤ
(Credit Sales) ዕቃ አገሌግልት ስሇመሸጡ የሚሰጥ ማረጋገጫ ሆኖ በዚሁ መመሪያ
አንቀጽ 7 የተጠቀሱትን መረጃዎች ያካተተ ሰነዴ ነው፡፡

2.

«የገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ (Cash Receipt)» ማሇት ከሽያጭ የተገኘ ገቢ ቢሆንም
ባይሆንም ማንኛውም በጥሬ ገንዘብ ወይም በቼክ ስሇመከፈለ ወይም ገቢ ስሇመዯረጉ
የሚሰጥ ማረጋገጫ ነው፡፡

3.

«የግብር ባሇሥሌጣን» ማሇት የክሌለ ገቢዎች ባሇስሌጣንና በስሩ በየዯረጃው የተዯራጁ
ገቢ ሰብሳቢ አካሊት ናቸው፡፡
1

4.

«ግብር ከፋይ» ማሇት በገቢ ግብር እና በላልች አዋጆች ግብር/ታክስ የመክፈሌ ግዳታ
ያሇበት ማንኛውም ሰው ወይም ዴርጅት ነው፡፡

5.

«ሰው» እና «ዴርጅት» ማሇት በክሌለ ገቢ ግብር አዋጅ 76/1994 አንቀጽ 2 ተራ
ቁጥር 1 እና 2 ሊይ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ።

6.

«የመንግስት መስሪያ ቤት» ማሇት በየትኛውም የአስተዲዯር እርከን ራሱን ችል
በአዋጅ ወይም በዯንብ የተቋቋመ እና ሙለ በሙለ ወይም በከፊሌ ከመንግስት
በሚመዯብሇት በጀት የሚተዲዯር የክሌለ መንግስት መስሪያ ቤት ነው።

5. የተፈፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ ግብር ከፋይ ሇሆነ ሰው በሚሰጠው በማንኛውም የሽያጭ እና የገንዘብ
መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም የተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝን
በተመሇከተ አፈፃፀሙ በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚመራ ይሆናሌ፡፡

6. የዯረሰኝ መስጠት ግዳታና አሰጣጡ ስሇሚፈፀምበት ሁኔታ
1.

በሕግ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ ያሇበት ግብር ከፋይ እንዱሁም የሂሳብ መዝገብ
መያዝ የሚፈሌግ የዯረጃ «ሐ» ግብር ከፋይ የሚጠቀምበትን ዯረሰኝ ከማሳተሙ በፊት
ግብር ባሇሥሌጣኑ ዘንዴ በማስመዝገብ ይኸው ሇማተሚያ ቤቶች እንዱፃፍሇት
ያዯርጋሌ፡፡

2.

በሕግ የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ ያሇበት ግብር ከፋይ ሇሚያከናውነው ግብይት
ተከታታይ ቁጥር የታተመበት እና በግብር ባሇሥሌጣኑ ዘንዴ ቁጥሩ የተመዘገበ ዯረሰኝ
የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡

3.

ሂሳብ መዝገብ የሚያቀርቡና ዯረሰኝ እንዱያሳትሙ የማይገዯደ ነገር ግን በራሳቸው
ፈቃዴ ሌዩ ሌዩ ቅርጽና ይዘት ያሊቸው የገቢ መቀበያ ዯረሰኞችን ማሳተም ሇሚፈሌጉ
የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች በአንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 1 እና 2 በተገሇጸው ሁኔታ
የመፈጸም ግዳታ አሇባቸው።

4.

በህጉ የሂሳብ መዝገብ እንዱያቀርቡ ቢገዯደም ግዳታቸውን ባሇመወጣት ሂሳብ
መዝገብ የማይዙ የዯረጃ “ሀ” እና “ሇ” ግብር ከፋዮች ሂሳብ ሣያቀርቡ ሲቀሩ መዝገብ
ባሇመያዛቸው የሚፈጸመው አስተዯዯራዊ ቅጣት እንዯተጠበቀ ሆኖ ዯረሰኝ ሉያሳትሙ
ሲፈሌጉ በአንቀጽ 6 ተራ ቁጥር 1 አና 2 የተዯነገገውን መስፈርት የማሟሊት ግዳታ
ይኖርባቸዋሌ።

5.

ማንኛውም ሰው ወይም የመንግስት መስሪያ ቤት ሊገኘው የዕቃ ወይም አገሌግልት
ዋጋ፣ ሇፈጸመው ወይም ሇሚፈጽመው ክፍያ የሚቀበሇው ዯረሰኝ ሇሚመሇከተው አካሌ
እንዯማስረጃነት ሲያቀርብ ተቀባይነት እንዱኖረው በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 ከተራ

2

ቁጥር 1 እስከ 9 የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ዯረሰኙ ማሟሊቱን የማረጋገጥ ኃሊፊነት
ይኖርበታሌ።
6.

የተሇየ በኮምፒዩተር የተዘጋጀ ዯረሰኝ (Electronic Receipt) የሚሰጥ ይህንኑ
ተከታታይ ቁጥር በመስጠት በግብር ባሇሥሌጣኑ ዘንዴ ያስመዘግባሌ፣

7.

የካሽ መመዝገቢያ መኪና (Cash Register Machine) የሚጠቀሙ ግብር ከፋዮች
(የችርቻሮ ሱቆች፣ ሆቴልች፣ ሬስቶራንቶች፣….) የገቢ መሰብሰቢያ ወረቀት (Cash
Register Slip Tape) የመጀመሪያውን ቁጥር ማስመዝገብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በየቀኑ
የተሰበሰበው ገንዘብ መመዝገቡን በማረጋገጥ በየዕሇቱ ከሂሳብ መኪናው የሚወጣ የገቢ
ዝርዝር በየቀኑ ተከታታይ ቁጥር ባሇው የገቢ ማጠቃሇያ ጋር ያያይዛለ፣ በቀኑ ውስጥ
ሇተዯረገው ጠቅሊሊ ግብይት የተጠቃሇሇ አንዴ የሽያጭ ዯረሰኝ ይቆረጥሇታሌ፡፡

8.

ከውጭ አገርም ይሁን ከአገር ውስጥ በግብር ከፋይ ሰነዴ ሳይመዘገብ /ሳይታወቅ/ ወዯ
ባንክ ሂሳብ ገንዘብ ገቢ ሲዯረግ ከባንክ በሚዯርሰው የሂሳብ መግሇጫ መሠረት ተገቢው
የጥሬ ገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ይዘጋጅሇታሌ፡፡

9.

በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇው የሽያጭ ወይም የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ
ሁሇት ጊዜ በማሳተም በጥቅም ሊይ ማዋሌ ጥፋት ሆኖ በሕግ ያስቀጣሌ፡፡

10.

ከሥራ ፀባያቸው የተነሳ ዯረሰኝ መስጠት የማይችለ በአነስተኛ ዯረጃና በባሕሊዊ
የማምረት ዘዳ የሚጠቀሙ አምራቾች /ዴንጋይ፣ አሸዋ፣ኖራ፣ ከሰሌ፣ የማገድ
እንጨት፣ ወዘተ/ እንዱሁም መዝገብ ሇመያዝ የማይገዯደ የዯረጃ «ሐ» ግብር ከፋዮች
ሇሚሸጧቸው

ምርቶችና

አገሌግልቶች

በገዥው

የክፍያ

ቫውቸር

(Payment

Vouchers) ወይም ግዥው ስሇመፈፀሙ በሚያረጋግጡ የውሌ ሰነድች ሊይ ስማቸውንና
አዴራሻቸውን በመግሇጽ ግብይቱን መፈፀማቸውን በፊርማ ያረጋግጣለ፡፡
11.

የዕቃ ማስተሊሇፊያ ሰነዴ (Delivery Order) እና የዋጋ ማቅረቢያ ኢንቮይስ
(Proforma Invoice) ሇዕቃና ሇአገሌግልት ግብይት እንዯዯረሰኝ ሉያገሇግሌ
አይችሌም፡፡

7.

የሽያጭ ዯረሰኙ መያዝ የሚገባቸው መረጃዎች፡1. የአቅራቢው ሙለ ስም እንዱሁም የተመዘገበ የንግዴ ስም የታተመበት (Pre-Printed) ፣
2. የአቅራቢው የግብር ከፋይ መሇያ ቁጥር እና የተጨማሪ እሴት ታክስ ቁጥር የታተመበት
(Pre-printed)
3. የዯረሰኙ ተከታታይ ቁጥር የታተመበት (Pre-Printed)፣
4. የዯረሰኙ አታሚ ዴርጅት፣ ስምና ቀን የታተመበት (Pre-Printed) ፣
5. የተሸጠውን ዕቃ ወይም አገሌግልት ዓይነትና መጠን፣
6. የግብይቱ ዋጋ፣
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7. ሇተጨማሪ እሴት ታክስ ያሌተመዘገበ አቅራቢ በግብይቱ ሊይ የሚከፈሇውን የተርን ኦቨር
ታክስ መጠን፣
8. ዯረሰኙ የተሰጠበት ቀን፣
9. ዯረሰኙን ያዘጋጀውንና ገንዘቡን የተቀበሇውን ሠራተኛ ስምና ፊርማ፣
8. የማተሚያ ቤቶች ኃሊፊነት፡ማንኛውም ማተሚያ ቤት (ዴርጅት) ቀጥል የተመሇከቱትን ተግባሮች ይፈፅማሌ፡፡
1. የሚታተሙ ዯረሰኞች ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ቁጥር በማን ስም እንዯሆነ ከግብር
አስገቢው ባሇሥሌጣን ሲገሇጽሇት የዯረሰኞቹን ቁጥር ተከታታይነትና የዯረሰኙን ባሇቤት
በማረጋገጥ ያትማሌ፣
2. በሚያትሟቸው በእያንዲንደ ዯረሰኝ ቅጂ (ቅጠሌ) ሊይ የማተሚያ ዴርጅቱን ስም፣ ቀንና
ዓመተ ምሕረት እና የግብር ከፋይ መሇያ ቁጥር ማተም ይኖርበታሌ፡፡
3. የማተሚያ ዴርጅቱ በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇውን ተመሳሳይ ዯረሰኝ
በዴጋሚ እንዲይታተም ተገቢውን ጥንቃቄ ያዯርጋሌ፣
4. ማተሚያ ዴርጅቶች በማናቸውም ቅርጽና ይዘት እንዯገቢ መሰብሰቢያ ወይም ሇተሸጠ ዕቃ
ወይም አገሌግልት ሇተከፈሇ ክፍያ መተማመኛ የዯረሰኝ ሰነዴ ማሳተም ሇሚፈሌግ
ማናቸውም በንግዴ ስራ የተሰማራ ግብር ከፋይ ሲጠየቅ ህትመቱን ከማካሄዲቸው በፊት
በአንቀጽ 8 ተራ ቁጥር 1 እስከ 4 የተዘረዘሩትን ዴንጋጌዎች ማሟሊታቸውን ያረጋግጣሌ፣
5. የግብር ባሇስሌጣኑ ሇዚሁ መመሪያ አፈጻጸምና ክትትሌ በሚያዘጋጀው ቅጽ መሠረት
መረጃውን እየሞሊ በየሶስት ወሩ ሇወረዲ ገቢዎች ወይም ሇከተማ አስተዲዯር ገቢዎች
ጽ/ቤት ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡
9. የግብር ባሇሥሌጣኑ ኃሊፊነት፡የግብር ባሇሥሌጣኑ ቀጥል የተመሇከቱት ኃሊፊነቶች ይኖሩታሌ፡፡
1. ኃሊፊነት የተሰጠው የስራ ሂዯት ባሇሙያ ግብር ከፋዩ ዯረሰኝ ሇማሳተም ፈቃዴ ሲጠይቅ
ሕጋዊ የንግዴ ፈቃዴ ያሇው መሆኑን ማረጋገጥ፣
2. የዯረሰኞች አጠቃቀም በሕግ፣ በዯንብ፣ በመመሪያና ተቀባይነት ባሊቸው አሰራሮች ሊይ
የተመሰረተ መሆኑን ማረጋገጥ፣
3. ተገቢውን የግብር ከፋዮች መረጃ እና የዯረሰኞችን ተከታታይ ቁጥር መዝግቦ ይይዛሌ፣
4. የሕትመት ዴርጅቶችን ዝርዝር ከሙለ ስምና አዴራሻ በተመሇከተ የተሟሊ መረጃ መያዝ፣
5. የዯረሰኞች አጠቃቀም ከሊይ በተጠቀሰው መሠረት መሆኑን ሇማረጋገጥ በግብር ከፋዩ
የንግዴ ሥራ እንዱሁም የሕትመት ተግባር በሚከናወንበት ቦታ ተገኝቶ ማጣራት፣
6. ከማተሚያ ቤቶች እና ከተጠቃሚዎች ስሇ ዯረሰኝ ሕትመትና አጠቃቀም ሇሚቀርቡ
ጥያቄዎች በወቅቱ መሌስ መስጠት፣
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7. የማተሚያ ቤቶች ስሇዯረሰኞች ሕትመት መረጃ የሚያቀርቡበት ቅጽ አዘጋጅቶ ሇማተሚያ
ቤቶቹ መስጠት፣
8. ሇመመሪያው ቀና አፈፃፀም የሚያስፈሌጉትን እርምጃዎች ሁለ መውሰዴ ናቸው፣
10. ተቀባይነት ስሇላሊቸው ዯረሰኞች
ከዚህ መመሪያ ዴንጋጌዎች ውጪ የገቢ መቀበያ ዯረሰኞችን ማሳተምና መጠቀም ሇግብር
ተቀባይነት አይኖረውም፣
11. የላልች አካሊት ትብብር
ማንኛውም ሰው በዚህ መመሪያ መሠረት ያሌተዘጋጀ ዯረሰኝ ሲያጋጥመው ሇግብር ባሇሥሌጣኑ
ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡
12. . ተጠያቂነት
ይህን መመሪያ ተሊሌፎ የተገኘ ማንኛውም ሰው አግባብ ባሊቸው የግብር ሕጐች ወይም
በወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት ይቀጣሌ፡፡
13. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ
1. ይህ ማሻሻያ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት የገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ፈቃዴ መጠየቅ
የማያስፈሌግ በመሆኑ ሳይመዘገቡ የታተሙና ሥራ ሊይ የዋለ ሇተፈፀመ ግብይት
እንዯዯረሰኝ የሚያገሇግለ ሕትመቶች ያለት ወይም የሕትመት ውሌ ተፈርሞ ትዕዛዝ
የተሰጠባቸው ዯረሰኞች ያለት ማንኛውም ግብር ከፋይ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ አስፈሊጊውን
ማስረጃ በመያዝና ባሇሥሌጣኑ ዘንዴ በመቅረብ ቁጥሮቹን ማስመዝገብ አሇባቸው፡፡
2. ከግንቦት 2001 ዓ.ም ጀምሮ የግብር ከፋዮች የዯረሰኞች አጠቃቀም በዚህ ማሻሻያ መመሪያ
በተመሇከተው መሠረት ብቻ ይሆናሌ፡፡
14. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከየካቲት 1/2001 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
የአማራ ብሄራዊ ክልል መንግስት
ገቢዎች ባለሥልጣን
ባህር ዳር
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