mm¶Ã q$_R gባ/2¼2001
bx¥‰ B/@‰êE KL§êE mNG|T ydr© “ሀ” ፣ “ሇ” እና “/” GBR kÍ×Cን GBR
በግምት ሇመወሰን የወጣ መመሪያ
1.

x+R R:S

YH mm¶Ã "bx¥‰ B/@‰êE KL§êE mNG|T ydr©

“ሀ” ፣ “ሇ” እና “/” GBR

kÍ×Cን የGBRና ታክስ በግምት ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር ገባ /2/2001 ተብል
ሉጠቀስ ይችሊሌ።

2.

xWÀW Æl|LÈN
የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የገቢዎች ባሇሥሌጣንን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር
121/1998

አንቀጽ

17

ገንዘብና

ኢኮኖሚ

ሌማት

ቢሮ

ይህንን

አዋጅ

ሇማስፈፀም

የሚያስፈሌጉትን መመሪያዎች ሇማውጣት ስሌጣን በተሰጠው መሰረት ሇሙከራ ትግበራ ወቅት
ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
3.

ymm¶ÃW ytfÚ¸nT wsN
YH mm¶Ã tfÚ¸ y¸çnW bx¥‰ B/@‰êE KLL mStÄDR MKR b@T ygb! GBR
dNB q$_R 4¼1995 ydr©

“ሀ” ፣ “ሇ” እና “/”

GBR kÍ×C tBlW ytmdb#

GBR kÍ×C Ægß#T gb! ሊይ l!kfL b¸gÆW ygb! GBRÂ ¬KS §Y YçÂLÝÝ
4.

ትርጓሜ
“ባሇ ኮሚሲዮን” ማሇት ራሳቸውን የቻለ ተግባረኞች ሆነው አበሌ ሇማግኘት ባሇ ኮሚሲዮን
ስሇአዯረጋቸው

ሰው

በራሳቸው

ስም

ሸቀጦችን

ወይም

የሚንቀሳቀሱትን

ዕቃዎች

ወይም

ማናቸውንም እነዚህን የመሳሰለ ዕቃዎችን ሇመግዛት ወይም ሇመሸጥ የዚሁ ዓይነት ሥራ
የሚሰሩ ወይም ማጓጓዣ ውሌ ሇመዋዋሌ ግዳታ የሚገቡ ሰዎች የንግዴ ማህበሮች ናቸው፡፡
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ክፍሌ አንዴ
የዯረጃ “/” ግብር ከፋዮች የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ
5.

የGB„ xwúsN
bt>kRµ¶ãC፣ b_BQÂ እና በወፍጮ xgLGlÖèC yts¥„ GBR kÍ×C çnW ›m¬êE
-Q§§ y>Ã+ gb!ÃcW BR 100,000 XÂ kz!Ã b¬C kçn kz!H mm¶Ã UR xÆ¶
bçnW \N-r™ 4 m\rT GBR YkF§l#ÝÝ
bl@lÖC yNGD |‰ãC yts¥„ ydr© "/" GBR kÍ×C yGBR ySl@T m\rT
y¸çnW bx¥‰ B/@‰êE KLL ydr© "/" GBR kÍ×CN ›m¬êE gb! lmwsN
በተዯረገው የመዯበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት በተወሰነው የጊዜ ቆይታ ውስጥ የተጠና ›m¬êE Q§§ y>Ã+ gb! çñ½ GBR kÍ† ktlÃ† yNGD |‰ XNQS”s@ãC ÃgßW ›m¬êE
-Q§§ y>Ã+ gb! kz!H mm¶Ã UR xÆ¶ bçnW \N-r™ 2 m\rT bxND yNGD
zRF y¸-”lL kçn bXnz!h# \N-rÎC m\rT GBR YkF§LÝÝ
3. bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 XÂ 2 ytgliW b!ñRM GBR kÍ† ktlÃ† yNGD |‰
XNQS”s@ãC ÃgßW ›m¬êE -Q§§ y>Ã+ gb! b\N-r™ 2 wYM \N-r™ 4
m\rT bxND yNGD zRF m-”lL (mÈmR) y¥YCL kçn b\N-r™ 1
XÂ¼wYM \N-r™ 4 btmlktW WS_ byzRû ysfrWN GBR y¸kfLbT gb!
b¥ÈmR GB„ bx¥‰ B/@‰êE KL§êE mNG|T ygb! GBR xêJ q$_R 76¼1994
xNq{ 19 N;#S xNq{ 2 |R ÆlW \N-r™ "/" m\rT YwsÂLÝÝ

6.

የtRN åvR ¬KS xwúsN
1. ከተርን ኦቨር ታክስ ነፃ ስሇመሆን በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የተርን ኦቨር ታክስ
ማስከፈያ አዋጅ ቁጥር 83/1995 አንቀጽ 7 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በመዯበኛ ቁርጥ
ግብር ገቢ ጥናት መሰረት ዓመታዊ የሽያጭ ገቢያቸው ብር 20,000 እና ከዚህ በታች የሆኑ
በአገሌግልት ንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ግብር ከፋዩች የተርን ኦቨር ታክስ ባከናወኑት የሽያጭ
መጠን ሊይ በመመስረት ይሰሊሌ፣
2. ላልች የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዬች የተርን ኦቨር ታክስ ውሳኔ በየንግዴ ዘርፋና በየገቢ እርከኑ
በተቀመጠው ከፍተኛ ጣሪያ መሰረት እየተሰሊ እንዱከፍለ ይዯረጋሌ፡፡
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7.

የGB„ xsÆsB
እያንዲንደ የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋይ የግብር ዘመኑ አንዲሇቀ እስከ ሐምላ 30 ዴረስ
የሚፈሇግበትን ግብር/ታክስ ገቢ ሰብሳቢው ጽ/ቤት ወይም እሱ በሚወክሇው ሶስተኛ
ወገን ቀርቦ መክፈሌ ይኖርበታሌ፡፡
2.

GBR kÍ† ሉከፍሌ በተጠየቀው ግብር µLtS¥¥ QÊ¬WN bx¥‰ B/@‰êE
KL§êE mNG|T ygb! GBR xêJ q$_R 76¼1994½ ytRN åvR ¬KS ¥SkfÃ
xêJ q$_R 83¼1995 XÂ XNÄ!h#M x@KúYZ ¬KS xêJ q$_R 103/1996 Æl#T
DNUg@ãC m\rT XNdxGÆBnt$ ሇገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባሇሙያዎች wYM
lYGÆ" s¸ g#Æ›@& ¥QrB YC§LÝÝ

3.

በአንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዲሇ ሆኖ በግብር ዘመኑ አዱስ የመዯበኛ
ቁርጥ ግብር ገቢ ጥናት የተካሄዯበት ጊዜ ከሆነ ወይም ከዚህ ጊዜ ውጭ አዱስ ግብር
ከፋዮች ሆነው ገቢዎቸው በገቢ አሰባሰብና ክትትሌ ባሇሙያ የተጠናሊቸው ግብር ከፋዮች
እስከ ሐምላ 30 ባሇው ጊዜ ውስጥ ገቢ ሰብሳቢው ጽ/ቤት በመገኘት ገቢያቸውን
አውቀው

የመክፈሌና

ገቢ

ጽ/ቤቱ

ዯግሞ

አጥንቶ

የወሰነውን

ገቢ

እና

ሉከፍለ

የሚገባውን ግብር የማሳወቅ የጋራ ኃሊፊነት አሇባቸው፡፡
8. mqÅ
1.

አዱስ የመዯበኛ ቁርጥ ግብር ጥናት የተካሄዯበት የግብር ዘመን በመሆኑ ወይም ከዚህ
ጊዜ ውጭ አዱስ ግብር ከፋዮች ሆነው ገቢያቸው በገቢ አሰባሰብና ክትትሌ የተጠና ሆኖ
bx¥‰ B/@‰êE KLL mNG|T ytRN åvR ¬KS ¥SkfÃ xêJ q$_R
83¼1995 xNq{ 37 m\rT ydr© "/" GBR kÍ×C bz!H mm¶Ã m\rT
y¸wsnWን GBR እስከ ሐምላ 30 ባሇው ጊዜ ውስጥ ገቢ ጽ/ቤቱ ቀርበው ገቢ
ሰብሳቢው መ/ቤት ገቢያቸውንና መክፈሌ ያሇባቸውን ግብር/ታክስ ካሊሳወቃቸው ygb!
GBR XÂ የtRN åvR ¬KS KFÃN bg!z@W ÆlmKfL bx¥‰ B/@‰êE KL§êE
mNG|T ygb! GBR xêJ q$_R 76¼1994 XÂ btRN åvR ¬KS ¥SkfÃ
xêJ q$_R 83¼1995 m\rT k¸kfL wlDÂ k¸ÈL mqÅ nÉ YçÂl#ÝÝ

2.

bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 ytgliW b!ñRM አዱስ የመዯበኛ ቁርጥ ግብር
ጥናት/አወሳሰን በተካሄዯበት ጊዜ እንዱያውቁት የተዯረገውንና መክፈሌ ያሇባቸውን
ግብር/ታክስ በጥናቱ የተወሰነው የገቢ ግምት ቆይታ ጊዜ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ የግብር
ዘመኑን ግብርና ታክስ እስከ ሐምላ 30 ባሇው ጊዜ ውስጥ መክፈሌ ካሌቻለ በገቢ ግብር
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አዋጅ ቁጥር 76/1994 እና በተርን ኦቨር ታክስ ማስከፈያ አዋጅ ቁጥር 83/1995
መሰረት ወሇዴና መቀጫ ይጣሌባቸዋሌ፡፡
3.

የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዬች የስራ እንቅስቃሴያቸው በማዯጉ ምክንያት ወዯ ዯረጃ “ሇ”
ወይም “ሀ” በሚሸጋገሩበት የመጀመሪያ የግብር ዘመን የሂ/መዝገብ የመያዣ ጊዜው
ከቀጣዩ በጀት ዓመት ከሐምላ 1 ቀን ጀምሮ መሆን ያሇበት በመሆኑ መዝገብ ባሇመያዝ
ቅጣት አይመሇከታቸውም፡፡

4.

በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተጠቀሰው እንዲሇ ሆኖ ሂሳብ መዝገብ እንዱይዙ
ከተዯረገበት ጊዜ በፊት ሊለት ጊዜያት በየወሩ ወይም በየሩብ ዓመቱ ታክሱን አሳውቆ
ባሇመክፈሌ የሚጣሇው መቀጫም አይመሇከታቸውም፡፡

ክፍሌ ሁሇት
ydr©

“ሀ” እና “ሇ” ግብር ከፋዮች ግብር አወሳሰን

9. የግብር አወሳሰኑ የሚመሇከታቸው
1. በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/1994 እና ይህን አዋጅ ሇማስፈፀም በወጣው የገቢ ግብር ዯንብ
ቁጥር 4/1995 መሠረት በዯረጃ “ሀ” እና “ሇ” የተመዯቡ ግብር ከፋዬች በሕግ በተሰጣቸው ጊዜ
ውስጥ ተቀባይነት ያሇው የሂሳብ መዝገብ በማቅረብ ገቢያቸውን አስታውቀው የማይከፍለትን
ይመሇከታሌ፡፡
2. በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዲሇ ሆኖ ግብር ከፋዬች በሕጉ በተሰጣቸው ጊዜ
ውስጥ ሂሳብ መዝገብ የሚያቀርቡበትን ጊዜ መጠበቅ ሳያስፈሌግ የግብር ከፋዩን ዓመታዊ ገቢ
የሚያሳየውን ሽያጭ የገቢ አሰባሰብና ክትትሌ ባሇሙያዎች ክትትሌ አዴርገው መረጃውን
መያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡በግብር ሕጉ በተቀመጠው ጊዜ ሂሳብ መዝገብ ካሊቀረቡ ወይም የቀረበው
የሂሳብ መዝገብ ተቀባይነት ካጣ ይህንን መረጃ በመያዝ ወዱያውኑ ወዯ ግምት አወሳሰኑ
እንዱገባ ይዯረጋሌ፡፡
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10. ዓመታዊ ጠቅሊሊ የሽያጭ ገቢ ስሇማግኘት
ሇዚህ መመሪያ አፈፃፀም ሇግብሩ አወሳሰን መሠረት የሚሆነው ዓመታዊ የሽያጭ ገቢ፣
1/

ከተሇያዩ አካሊት የሚመጡ የግዥ ወይም የሽያጭ መረጃዎች ሲኖሩ መረጃው የሽያጭ
መረጃ ከሆነ በተገኘው መረጃ፣ መረጃው የግዥ መረጃ ከሆነ የአካባቢውን የወቅቱን ገበያ
መሠረት በማዴረግ ወይም ተገቢው ጥናት ተዯርጐ የወቅቱን ትክክሇኛ የገበያ ዋጋ
ማግኘት ካሌተቻሇ በሚከተሇው ቀመር በመጠቀም የተገኘው ዓመታዊ የሽያጭ ገቢ
ይሆናሌ፡፡

ሽያጭ

2/

=

ግዥ
100-ያሌተጣራ ትርፍ በሽያጭ ሊይ

x100

ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በሆነው ሠንጠረዥ 5 ውስጥ የተዘረዘሩትን የአገሌግልት
ዘርፎች በተመሇከተ በሠንጠረዡ የተቀመጠው ዓመታዊ የሽያጭ መጠን ይሆናሌ፡፡

3/

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ከተገሇፁት ውጭ ሆነው ግብራቸው ከ3ኛ ወገን በሚሊክ
መረጃ የሚወሰንሊቸው ግብር ከፋዬች የግዥ ወይም የሽያጭ መረጃቸው ግብር
በሚወሰንበት ጊዜ ቢዘገይና ግብር ከፋዩም ማቅረብ ካሌቻሇ የግብር ከፋዬ ዓመታዊ ገቢ
በአንቀጽ 9 ተራ ቁጥር “2” መሠረት ግብሩ በግምት ተወስኖ

ግብሩና ታክሱ

እንዱሰበሰብ ይዯረጋሌ፡፡
4/

በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በተጠቀሰው መሠረት ግብር ከፋዩ ቀዴሞ ከሚታወቀው
ንግዴ ዘርፍ ከሚያገኘው/ከተገኘው መረጃ በተጨማሪ ገቢ ስሇመኖሩ አሳማኝ ሁኔታ ሲኖር
ተጨማሪውን ዓመታዊ ገቢ በመገመት ወይም መረጃ ከሆነ መረጃውን ቀዴሞ ከሚታወቀው
ንግዴ ዘርፍ ከተገኘው ወይም ከሚገኘው የግብይት መረጃ ጋር በማዲመር የሚገኘው
ውጤት ጠቅሊሊ ዓመታዊ ሽያጭ ይሆናሌ፡፡

11. ግብር የሚከፈሌበትን ገቢ ስሇማግኘት
1/

ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በሆነው ሠንጠረዥ 5 ውስጥ የተዘረዘሩትን የአገሌግልት
ዘርፎች በተመሇከተ በሠንጠረዡ የተቀመጠው ዓመታዊ የተጣራ ትርፍ ይሆናሌ፡፡

2/

ላልች የንግዴ ዘርፎችን በተመሇከተ የተጣራ ትርፉ (ግብር የሚከፈሌበት ገቢ) ግብር
ከፋዩ ያገኘው ጠቅሊሊ ዓመታዊ ገቢ በዘርፋ በተሰጠው መቶ መተመኛ ተባዝቶ
የተገኘው ውጤት ይሆናሌ፡፡

3/

በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው ቢኖርም በጣምራ ግብር ሇሚወሰንሊቸው
የተሇያዩ ንግዴ ዘርፎች እያንዲንደ የንግዴ ዘርፍ በራሱ የትርፍ መቶ መተመኛ
ተባዝቶ/ተሰሌቶ የሚገኘው ውጤት ግብር የሚከፈሌበት ገቢ ይሆናሌ፡፡
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12. የገቢ ግብር አወሳሰን
1/

ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በሆነው ሠንጠረዥ 5 ውስጥ የተዘረዘሩትን የአገሌግልት
ዘርፎች በተመሇከተ በሠንጠረዡ የተቀመጠው ቁርጥ ግብር ይከፍሊለ፡፡ መዝገብ
ባሇመያዝ የሚጣሇውና ላልች አስተዲዯራዊ መቀጫዎች በሕጉ መሠረት ተሰሌተው
በተጨማሪ ይወሰናለ፡፡

2/

አሽከርካሪዎችና እረዲቶቻቸው ሉከፍለት የሚገባው የሥራ ግብር በባሇቤቶችም
የሚሽከረከር ቢሆንም በሠንጠረዥ 5 የተቀመጠው ቁርጥ ግብር ሆኖ የበጀት ዓመቱ
በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ እንዱከፈሌ ይወሰናሌ፡፡

3/

ላልች የንግዴ ዘርፎችን በተመሇከተ በአንቀጽ 11 መሠረት የተገኘውን ግብር
የሚከፈሌበት ገቢ በመውሰዴ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የገቢ ግብር አዋጅ
ቁጥር 76/1994 አንቀጽ 19 ሠንጠረዥ ሐ መሠረት ግብሩ ይወሰናሌ፡፡

4/

ግብር ከፋዩች ገቢ ያገኙት ከተሇያዩ ዘርፎች ከሆነ ከየዘርፉ የተገኘው ዓመታዊ ገቢ
በትርፍ መቶ መተመኛው ተባዝቶ የተገኘውን ግብር የሚከፈሌበት ገቢ በማዲመር
በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 በተገሇፀው መሠረት ግብሩ ይወሰናሌ፡፡

13.

የተርን ኦቨር ታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ
1.

የተርን ኦቨር ታክስ ከፋይ የሆኑ የዯረጃ “ሀ” ግብር ከፋዮች በየወሩና የዯረጃ “ሇ” ግብር
ከፋዮች ዯግሞ በየሦስት ወሩ ታክሱን አስታውቀው መክፈሌ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡

3. ዓመታዊ ታክስ የሚከፈሌበት ገቢያቸው ከብር 500,000 በሊይ ሆኖ ሇተጨማሪ እሴት ታክስ
መመዝገብ ሲኖርባቸው ያሌተመዘገቡ ግብር ከፋዮችን በተመሇከተ ሇተጨማሪ እሴት ታክስ
መመዝገብ ስሊሇባቸው የገቢ ግብሩንና ተርን ኦቨር ታክሱን እንዱከፍለ ከተዯረገ በኋሊ
ሇተጨማሪ እሴት ታክስ በግዳታ እንዱመዘገቡ ሆኖ ዝርዝራቸው ከሙለ የምዝገባው ማስረጃ
ጋር ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት ሪፖርት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡
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14.

ስሇ ባሇኮሚሲኖች
በንግዴ ወኪሌነት ሳይሆን አበሌ /የኮሚሸን ጥቅም/ ሇማግኘት ባሇ ኮሚሴዮን ስሇአዯረጋቸው ሰው
የሚሰሩ ግብር ከፋዬች ሇዚሁ ሥራ የንግዴ ፈቃዴ ያሊቸው ከሆኑና ባሇ ኮሚሲዬን ካዯረጋቸው
ሰው ጋር በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2203 ወይም 2205 መሠረት ውሌ ፈፅመው በኢትዮጱያ ንግዴ ሕግ
ቁጥር 166/1952 ምዕራፍ 4 በተዘረዘሩት ዴንጋዳዎች መሠረት እየሰሩ መገኘታቸው
ሲረጋገጥ ባገኙት የኮሚሽን መጠን ግብሩንና ታክሱን እንዱከፍለ ይዯረጋሌ፡፡

15.

የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች
ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት የነበሩ የግብርና ታክስ ግምት አወሳሰን ጉዲዮች በጊዜው
ይሰራባቸው በነበሩ መመሪያዎች የሚፈፀሙ ይሆናለ

16.

የተሻሩ ዴንጋጌዎች
ይህ መመሪያ ተፈጻሚ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ቀዯም ሲሌ የነበሩ የግብር እና ታክስ አወሳሰን
መመሪያዎች በዚህ መመሪያ ተሽረዋሌ፡፡

17.

mm¶ÃW tfÚ¸ y¸çNbT qN
የካቲት 1/2001

የአማራ ብሄራዊ ክልል መንግስት

ገቢዎች ባለሥልጣን
ባህር ዳር
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