ገ ባ/1/2001
የግብር ከፋዮችን የንግድ ስራ ተከታትል

ገቢን በማጥናት ግብር በግምት

ስሇመወሰን የወጣ መመሪያ፣
1.

አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የግብር ከፋዮችን የንግድ ሥራ ተከታትል ገቢን
በማጥናት ግብርና ታክስን በግምት ስሇመወሰን የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር ገባ/1/2001 ተብል
ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
2. የመመሪያው አስፇላጊነት
ገቢን አጥንቶ

አጥንቶ ግብር በግምት
ሇመወሰን የአፈጻጸም መመሪያ ማውጣት

ወጥቷሌ

3. አውጭው ባለሥልጣን፡የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ገቢዎች ባሇሥሌጣንን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር
121/1998

አንቀጽ

17

ገንዘብና

ኢኮኖሚ

ሌማት

ቢሮው

ይህንን

አዋጅ

ሇማስፈፀም

የሚያስፈሌጉትን መመሪያዎች ሇማውጣት ስሌጣን በተሰጠው መሠረት ሇሙከራ ትግበራ ወቅት
ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
4. ትርጓሜ
“የሥራ ሂዯት ቡድን አባሊት” ማሇት በገቢ አሰባሰብና ክትትሌ መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ
ጥናት የገቢ አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያዎች ተብሇው የተጠቀሱትን ይመሇከታሌ፡፡
“ግብርን በግምት መወሰን” ማሇት ግብር ከፋዩ ምንም አይነት የሂሳብ መዝገብና ሰነድ ያሌያዘ
እንዯሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሳብ መዝገቡንና ሰነደን የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን
ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ወይም ግብር ከፋዩ በግብር ሕጉ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ገቢውን
ያሊስታወቀ እንዯሆነ ግብር ከፋዩ ሇገቢ ሰብሳቢ መ//ቤት ሉከፍሌ የሚገባውን ግብር/ታክስ መወሰን
የሚያስችሌ ዓመታዊ ገቢ በተወሰኑ ቀናት የንግድ እንቅስቃሴ መረጃ ሊይ ተመስርቶ በማጥናት
በግምት መወሰን ማሇት ነው፡፡

1

5. የሥራ ሂዯቱ ቡድን አባሊት ተግባርና ኃሊፊነት፡ባሇሙያው/ዎች

በከተማው
ግብር ከፋዩ ካዯረገው
ሊቸው

በዚሁ መመሪያ አንቀጽ 5

የገቢ

አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያው/ዎች
ታክስ
የተጨማሪ እሴት ታክስ እና

ግብራቸው በመዯበኛ ቁርጥ ግብር የሚወሰንሊቸው ግብር ከፋዮች ተጨማሪ የንግድ ሥራ
ዘርፍ ሲያስፋፉ የሚያገኙትን ገቢ ተከታትል የማጥናትና የመገመት፣
ሐ/

ከ3ኛ ወገን በሚላክ መረጃ ግብራቸው የማይወሰንላቸው ግብር ከፋዬች ዓመታዊ ገቢ
ግምት በመዯበኛ የዕለት ከዕለት ሽያጫቸው በተጨማሪ መረጃ ሊመጣባቸው ይችላል
ተብሎ የሚገመት ግብይቶችን ፇፅመዋል ተብሎ ሲታመን ሁሉንም ግንዛቤ የያዘ
/ያካተተ/ ዓመታዊ ገቢ ግምት እንዲወሰንላቸው የማጥናት፣

መ/

በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ተራ ቁጥር “ሐ” መሠረት ግብር ከፋዩች አልፎ አልፎ
የጨረታ ውድድሮችን በማሸነፍ ወይም ከድርጅቶች ጋር በፇፀሙት ግብይት መሠረት
ከሶስተኛ ወገን ብቻ መረጃ የመጣባቸው ከሆነና መረጃው በግምት ከተወሰነው ዓመታዊ
ገቢ ብልጫ ያለው ከሆነ የተሻለውን በመውሰድ ገቢው እንዲወሰን የማድረግ፣
የገቢ አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያ/ዎች

XSkwÈbT g!z@ DrS Wún@

Ã§gß# yqdMT ›m¬T yGBR g#Ä×C µl# xSf§g! s!çN bz!H xNq{ l@lÖC
N;#S xNqÛC ltgl[# g#Ä×C lGB„ m\rT y¸çnWN gb! ymgmT፣
የገቢ አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያ/ዎች
የገቢ ግብር አዋጅ 76/94 አንቀጽ 38 ንዑስ አንቀጽ 2(ሐ)
፣
በንዑስ

ተራ ቁጥር ሀ እና ሇ)

ቶች በገቢ አሰባሰብ

ክትትሌ ባሇሙያው/ዎች
የመጠየቅ መብት ካሇው

፣

2

የገቢ አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያው/ዎች
እንዯተገኙ ወዱያውኑ ሇግብር አሰባሰብና አወሳሰን ባሇሙያዎች አቅርቦ
ማስወሰን፣መወሰኑንና በተወሰነው መሠረት ግብሩ መሰብሰቡን ማረጋገጥ፣
7.

ገቢ ጽ/ቤቱ በሚገኝበት ወረዲ/ከተማ በገቢ ግብር አዋጁ 76/94 አንቀጽ 4 መሰረት በዚሁ
ህግ የሚሸፈን ገቢ በሚያስገኝ ሥራ ሊይ የተሰማራን ሰው በየጊዜው የመከታተሌና
አሳማኝ ምክንያት ሲገኝ ገቢውን መገመት፣

8. የኪራይ ገቢ መረጃን መነሻ ከቀበላ አስተዲዯሮች በማግኘትና የገቢ ግምቱን ከዚህ
መመሪያ ጋር አባሪ በተዯረገው ቅጽ 1 ሞሌቶ ሇገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባሇሙያ/ዎች
ማቅረብ፣
9. በየዕሇቱ በክትትሌ የተገኙ የገቢ ግምት መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው
ቅጽ 2 መሠረት ሞሌቶ ሇሥራ ሂዯቱ አስተባባሪ የማቅረብ ኃሊፊነት አሇባቸው፣
6. በባሇሙያዎች የተጠናው የገቢ ግምት ቆይታ ጊዜ
1. በገቢ አሰባሰብ ክትትሌ ባሇሙያዎች በዯረጃ ሐ ሇሚገኙ ግብር ከፋዮች ያጠኑት የገቢ ግምት
የመዯበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት እስከሚጠናቀቅበት የግብር ዘመን ድረስ ይቆያሌ፡፡ ሆኖም ግን
የዯረጃ “ሀ” እና “ሇ” ግብር ከፋዮች ተገቢውን የሂሳብ መዝገብ ማቅረብ ሳይችለ ሲቀሩ በየዓመቱ
ተጠንቶ በግምት ይወሰናሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ 6(1) የተገሇፀው እንዲሇ ሆኖ በአንቀጽ 5/2/ ንዑስ አንቀጽ ሀ እና ሇ ምክንያት
አዱስ ክስተት ሲኖር የቁርጥ ግብር ጥናቱ ጊዜ ሳይጠብቅ ገቢውን እንዯገና መገመት ይቻሊለ፡፡
7. የተሻሩ ድንጋጌዎች፡በ1995 ዓ.ም የግብር ከፋዮችን ገቢ ሇማጥናትና በግምት ሇመወሰን የገቢ ገማች ኮሚቴ ሇማቋቋም
በወጣው መመሪያ ቁጥር ገመ-2/ 1995 ዓ.ም ሊይ የተጠቀሱ ድንጋጌዎች በሙለ በዚህ መመሪያ
ተሽረዋሌ።
8.
ከየካቲት 1/2001
የአማራ ብሄራዊ ክልል መንግስት

ገቢዎች ባለሥልጣን
ባህር ዳር

3

ቅጽ 1
ተ.ቁ

የግብር
ከፋዩ/የአከራይ/ስም

የተከራይ ስም

አከራይ ተከራይ

ወርሃዊ

የግብር

ያከራየበት ቀን

የኪራይ

ከፋይ ፊርማ

መጠን

4

ምራመራ

ቅጽ 2
ገቢያቸው በግምት ስለሚወሰንላቸው ግብር ከፋዮች የቀን ገቢ ግምት መወሰኛ ቅጽ
የግብር ከፋይ ሙሉ ስም
የእናት ስም
የትውልድ ዘመን

ፆታ

የንግድ ዘርፍ
ቀበሌ

የንግድ ድርጅቱ ስም

የግ/ከ/መ/ቁጥር

የቤት ቁጥር

ፖ.ሣ.ቁጥር
አገልግሎት

ዜግነት

የንግድ ዘርፍ ጅምላ



ችርቻሮ





የንግድ ፇቃድ ምዝገባ ቁጥር

ንግድ ፇቃድ ያወጣበት ቀንና ዓ.ም

የንግድ ሥራ የጀመሩበት ቀንና ዓ.ም

የቀን ገቢ ግምት ጥናቱ

የተካሄዯበት ቀንና ዓ.ም
የተሰጠ (የተጠና) የዕለት ገቢ ግምት
ተራ.ቁ

የንግድ ዘርፉ የሽያጭ
ዓይነት

ዓመታዊ ግምት

በገቢ አሰባሰብ
በግብር ከፋዩ

ክትትል ባለሙያዎች

የቀን ገቢ x የንግድ ስራ ቀናት =
ዓመታዊ ገቢ

ድምር
የግብር ከፋዩ

የገቢ አሰባሰብ ክትትል ባለሙያዎች ስም

ፊርማ
ስም

1.

ፊርማ

2.
3.

5

