የግብር ከፋዮች የሶስተኛ ወገን የግብርና ታክስ
አከፋፈል ሥርዓት ለመወሰን የወጣ መመሪያ ገባ 10/2001

1. መግቢያ
የግብር ስርዓት ማሻሻያ ኘሮግራሙ ቀጣይነት እንዯኖረው እና የግብር አስተዲዯሩን ዘመናዊ ከማድረግ
አኳያ ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ ሁኔታ ከፍተኛ ጥረት እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡
ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ በግብር ህጐቹ ሊይ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ የግብር ዕዲውን ሇመክፇሌ ወዯ
ገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ሲቀርብ ግሌፅ፣ቀሌጣፋና ምቹ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሇውን
አሠራር በየጊዜው እያሻሻሇና ሥራ ሊይ እያዋሇ ይገኛሌ፡፡ በዚህ መሠረት ግብር ከፋዩ ከአሁኑ በፊት
በገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ብቻ ቀርቦ ግብርና ታክሱን ይከፍሌበት የነበረውን የአሠራር ስርዓት በማሻሻሌ
በሶስተኛ ወገን /በፋይናንስ/ ተቋማት በኩሌ ቀርበው የሚከፍለበትን ስርዓት አመቻችቷሌ፡፡
2. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ የግብር ከፋዬች የሶስተኛ ወገን የግብርና ታክስ አከፋፇሌ ሥርዓት ሇመወሰን የወጣ
የአፇፃፀም መመሪያ ገባ/10/2001 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

3. የመመሪያው አስፇሊጊነት
በገቢ ግብር አዋጅ 76/94 አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት ግብር ከፋዮች በገቢ ሰብሳቢው
መ/ቤት በኩሌ ብቻ እንዱከፍለ ይዯነግግ ስሇነበረ አሁን በአዱስ ስራ መሌክ ሲዯራጅ በሶስተኛ ወገን
መክፇሌ

የሚችለበት

ሁኔታ

በህጉ

የተሻሻሇ

በመሆኑ

ይህን

የአሠራር

ስርዓት

ሇመተግበር

መመሪያውን አስፇሊጊ ያዯርገዋሌ፡፡

4. አውጭው ባሇስሌጣን
የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ገቢዎች ባሇስሌጣን ሇማቋቋም ባወጣው አዋጅ ቁጥር
121/1998

አንቀጽ
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ገንዘብና

ኢኮኖሚ

ሌማት

ቢሮው

ይህንን

አዋጅ

ሇማስፇፀም

የሚያስፇሌጉትን መመሪያዎች ሇማውጣት ስሌጣን በተሰጠው መሠረት ሇሙከራ ትግበራ
ወቅት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
5. ትርጓሜ
“የሶስተኛ ወገን ገቢ አሰባሰብ” ማሇት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 9 ሊይ በተዘረዘሩት የገቢ አይነቶች
ከግብር ከፋዬች የሚፇሇጉ የግብርና ታክስ ዕዲዎችን ከገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ጋር ስምምነት በፇፀሙ
ባንኮች ፣ የብድርና ቁጠባ ተቋማት እና ፖስታ ቤት በኩሌ የሚዯረግ የመሰብሰብ የአከፋፇሌ ስርዓት
ነው፡፡
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“የአከፋፇሌ ስርዓት” ማሇት ግብር ከፋዮች በግብር ህጉ በሚሸፇኑ ማናቸውም ገቢዎችው ሊይ በግብር
ህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ወዯ ገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ቀርበው የሚፇፅሙበትን ክፍያና
ገቢው ሰብሳቢ መ/ቤት ወይም እሱ በሚወክሇው ሶስተኛ ወገን የገንዘብ ተቋም የሚከናወነውን
የአሰባሰብ ሂዯት የሚገሌፅ ነው፡፡

6. ዓሊማ


ግብር

ከፋዮች

ወዯ

ገቢ

ጽ/ቤቶች

የግድ

መምጣት

ሳያስፇሌጋቸው

ያሇውጣ

ውረድ

በአቅራቢያቸው በሚገኝ የፋይናንስ ተቋም የሚፇሇግባቸውን ታክስ በወቅቱ መቀጫ ውስጥ
ሳይገቡ ሇመክፇሌ ያስችሊቸዋሌ፡፡


ግብር አስገቢው መ/ቤት ግብሩን ሇመሰብሰብ ሲሌ በሚሰጠው አገሌግልት ሊይ የሚፇጠረውን
ጫና ይቀንሳሌ፡፡



መከፇሌ ያሇበት የግብር ታክስ ዕዲ በወቅቱ እንዱሰበሰብ ይረዲሌ፡፡



የግብር አከፋፇለና አሰባሰቡ ስርዓት ሇግብር ከፋዩም ሆነ ሇግብር ሰብሳቢው መ/ቤት የገንዘቡን
እንቅስቃሴ ዯህንነት አስተማማኝ ያዯርጋሌ፡፡

7. የተፇፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በክሌለ የሚገኙ ግብር ከፋዮች በመመሪያው አንቀጽ 10 ከቁጥር 10.1 እስከ 10.7
በተዘረዘሩት የገቢ/የግብርና ታክስ ዓይነቶች ከገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ጋር ስምምነት በፇፀሙ የገንዘብ
ተቋማት ብቻ ሊይ የሚከናወን አሰባሰብ ይሆናሌ፡፡
8. የሶስተኛው ወገን አከፋፇሌ ሥርዓት የሚከናወንበት ሁኔታ
1. ግብር ከፋዩ ከሶስተኛ ወገን ሊይ በሚገኘው የገቢ ማስታወቂያ ቅጽ ገቢውን አስታውቆ መክፇሌ
ያሇበትን ግብርና ታክስ በግብር ህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መክፇሌ አሇበት፡፡
2. ግብር ከፋዩ የሚከፍሇው ግብርና ታክስ ማህዯሩ በሚገኝበት ከተማ በሚገኝ የሶስተኛ ወገን የገንዘብ
ተቋም መሆን አሇበት፡፡
3. በሶስተኛ ወገን የሚዯረግ የግብር/ታክስ የአከፋፇሌ ስርዓት ተግባራዊ የሚሆነው ከገቢ ሰብሳቢው
መስሪያ ቤት ጋር ውሌ የፇፀመ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ይሆናሌ፡፡
4. ጊዜ ያሇፇባቸው ውዝፍ የግብርና ታክስ ዕዲ ክፍያዎች በሶስተኛው ወገን የአከፋፇሌ ስርዓት
የሚስተናገደ አይሆንም፡፡
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9. በሶስተኛ ወገን አከፋፇሌ ስርዓት የሚመሇከታቸው አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት
9.1 በግብር ከፋዮች
ሀ. ሶስተኛ ወገን የገንዘብ ተቋሙ የሚገኝበት ከተማ መሆኑን የሚገሌጽ የግብር ከፋይ መሇያ
ቁጥር

ይዞ የመቅረብ፣

ሇ. ገቢ ሰብሳቢው ሶስተኛ የፋይናንስ ተቋም አገሌግልቱን ሇመስጠት ከገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት ጋር
ውሌ የተፇራረመ መሆኑን የማረጋገጥ፣
ሐ. የመዯበኛ ቁርጥ ግብር ከፋይ ከሆነ በየዓመቱ የመዯበኛ ቁርጥ ግብር እና ታክስ ተመኑን
የመክፇሌ፣
መ. ማህዯሩ በሚገኝበት ከተማ በሚገኝ የ3ኛ ወገን የገንዘብ ተቋም በግብር ዘመኑ ወይም የግብር
ዘመኑ ሲያሌቅ የሚታሰብ አስቀድሞ የመክፇሌ፣
ሠ. በ3ኛ ወገን የገንዘብ ተቋም የሚጠየቀውን የአገሌግልት ክፍያ የመክፇሌ
ረ.

የግብርና ታክስ ክፍያ ማስረጃውን በተጠየቀ ጊዜ የማቅረብ የውዝፍ ግብር ዕዲ ከሆነ
የግብር/ታክስ ዕዲውን እንዱከፍሌ የግብር ውሳኔ ማስታወቂያ ተዘጋጅቶ ሲዯርሰው ብቻ
ክፍያውን የመፇፀም ኃሊፊነት አሇበት፡፡

9.2 በሶስተኛ ወገን ገቢ ሰብሳቢ አካሊት
ሀ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ከተራ ቁጥር 10.1 እስከ 10.7 በተዘረዘሩት ውስጥ የሚሸፇኑ
የገቢግብርና ታክስ ዓይነቶችን የመሰብሰብ፣
ሇ ከግብር አስገቢው መ/ቤት የሚሰጡ ግብር ከፋዩ ገቢውን የሚያሳውቅባቸውን የገቢ ማስታወቂያ
ቅፆች በበቂ መጠን መኖራቸውን የማረጋገጥና ግብር ከፋዩ ሇክፍያ ሲመጣ የመስጠት፣
ሐ. ግብር ከፋዩ የግብር ከፋይ መሇየ ቁጥር ያሇው መሆኑንና የግብር ከፋይነት ማህዯሩ ተቋሙ
በሚገኝበት ከተማ የሚኖር መሆን ከመሇያ ቁጥሩ ሰርተፊኬት ሊይ አይቶ የማረጋገጥ፣
መ. የግብር ከፋዩን የክፍያ ማስረጃ በወቅቱ ሇግብር ሰብሳቢው መ/ቤት መሊክ፣
ሠ. የተሰበሰበውን ገቢ በየዕሇቱ በግብር ሰብሳቢው መ/ቤት የባንክ ሂሳብ ውስጥ ማስገባት፣
ረ.

የዘመኑ የግብር ዕዲ ክፍያ ብቻ መሆኑን/ውዝፍ ግብር አሇመሆኑን በማረጋገጥ ገቢውን
የመቀበሌ፣

ሰ.

በየክፍያው

ዓይነት

በተዘጋጀው

ዯረሰኝ

የክፍያ

መጠኑንና

ጊዜ/የወር፣የ3ወር፣የዓመት

እንዯክፍያው ዓይነት አረጋግጦ የመሙሊት፣
ሸ. የተጨ/እሴ/ታ ክፍያ ሲፇፀም የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሊይ የተጠቀሰውን የምዝገባ ቁጥር
በታክስ ማስታወቂያ ቅጽና በዯረሰኙ ሊይ የመሙሊት ኃሊፊነት አሇባቸው፡፡
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9.3 በገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት
ሀ. በሶስተኛ ወገን የተሰበሰበን የግብር ከፋዩን የክፍያ ማስረጃ ከማህዯሩ ጋር በማያያዝ የግብር
ከፋዩን የግብር ታክስ ዕዲ ሚዛን ወቅታዊ አድርጐ የመያዝ፣ዕዲ ከላሇበት የንግድ ፇቃድ ዕድሳት
ክሉራንስ ተዘጋጅቶ እንዱዯርሰው ማድረግ ፣
ሇ. ከሶስተኛ ወገን ግብር ሰብሳቢ ተቋም ጋር የውሌ ስምምነት መውሰድና ሇግብር ከፋዮች ማሳወቅ፣
10. በሶስተኛ ወገን ሰብሳቢ የገንዘብ ተቋማት የሚሸፇኑ የገቢ ዓይነቶች
10.1

የዯመወዝ ገቢ ግብር /1101-2/

10.2

የንግድ ትርፍ ግብር /1103/

10.3

የኪራይ ገቢ ግብር /1102/

10.4

የተርን ኦቨር ታክስ

10.5

የተጨማሪ እሴት ታክስ /1120-1190/

10.6

ከተከፋይ ሂሳብ የተቀነሰ የንግድ ሥራ ገቢ ግብር /1103/

10.7

የእርሻ ስራ ገቢ ግብር/1107/

10.8

የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ/1468/

11. መመሪያው ተፇፃሚነት የሚሆንበት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከየካቲት 1/2001 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡

የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት
የገቢዎች ባሇሥሌጣን
ባሕር ዲር
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