መመሪያ ቁጥር ገባ /3/2001
የግብር አቤቱታን የመመርመርና የውሳኔ አሰጣጥን ሇመወሰን የወጣ የአፈጻጸም መመሪያ
1. አውጭው 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. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የግብር አቤቱታን ሇመመርመርና የውሳኔ
አሰጣጥን ሇመወሰን የወጣ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር ገባ/3/2001 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
3. የመመሪያው ተፈፃሚነት
ይህ መመሪያ ተፈፃሚ የሚሆነው በክሌለ የሚገኙ ግብር ከፋዮች በገቢ ግምት መብዛት፣
በመቀጫዎችና ወሇዴ ዕዲ ምክንያት በሚያቀርቡት የቅሬታ አቤቱታ ሊይ ብቻ ይሆናሌ።
4. ትርጓሜ፡4.1 “የሥራ ሂዯት ቡዴን አባሊት” ማሇት በገቢ አሰባሰብና ክትትሌ መሰረታዊ የስራ ሂዯት
ሇውጥ ጥናት የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባሇሙያዎች ቡዴን ተብሇው የተጠቀሱትን
ይመሇከታሌ።
4.2 “ንግዴ ስራ” ማሇት በማናቸውም ሰው አማካኝነት ሇትርፍ የሚከናወን የኢንደስትሪ፣
የንግዴ፣ የግብርና የሙያ ወይም የጣሌቃ ገብ ስራ እንቅስቃሴ ወይም በኢትዮጱያ
የንግዴ ሕግ እንዯ ንግዴ ስራ እውቅና የተሰጠው ማናቸውም ላሊ እንቅስቃሴ ነው፡፡
4.3 “ግብር ከፋይ” ማሇት በገቢ ግብር አዋጅ 76/94 መሠረት ግብር የመክፈሌ ግዳታ ያሇበት
ማናቸውም ሰው ነው፡፡
5. ቅሬታ የማየት ኃሊፊነት፡5.1 በገቢ አሰባሰብና ክትትሌ መሰረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ ጥናት የሥራ ሂዯት አዯረጃጀት
መሰረት ግብር ሇመወሰንና ሇመሰብሰብ ኃሊፊነት በተሰጣቸው የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን
ባሇሙያዎች የሚከናወን ይሆናሌ።
5.2 በዯረጃ 3 እና 4 ባለ ገቢ ጽ/ቤቶች በመሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ ጥናት የስራ ሂዯት
አዯረጃጀት መሰረት ግብር ሇመወሰንና ሇመሰብሰብ ኃሊፊነት በተሰጠው የገቢ አሰባሰብና
አወሳሰን ባሇሙያ ሆኖ የመጨረሻ ውሳኔ በመስሪያ ቤቱ ኃሊፊ ይሰጣሌ።
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6. የሥራ ሂዯት ቡዴን አባሊት ተግባርና ኃሊፊነት፡6.1 አቤቱታ ያቀረቡ ግብር ከፋዮችን ዝርዝር መረጃ በንግዴ ዘርፍ አዯራጅቶ የመያዝ፣
6.2 የቀረበውን ቅሬታ በተመሇከተ ግብሩ የተወሰነው በዕሇት ገቢ፣ በመረጃ ወይም

በመዝገብ

መሠረት መሆኑንና የተወሰዯው ግምት ከዴርጅቱ ገቢ ጋር ያሇውን ተዛምድ መመርመር፣
6.3 የቀረበው ቅሬታ ሥራ ባሌተሰራበት ዘመን ግብር ተወሰነብኝ በሚሌ ከሆነ ሥራ
የጀመረበትን ጊዜ የማጣራት፣
6.4 የቀረበው ጉዲይ ግብር መክፈሌ ሳይኖርባቸው ያሇ አግባብ ግብር የተጣሇባቸውን፣ መዯበኛ
ገቢ የላሊቸው የኅብረተሰብ ክፍልች ወይም በተሇያየ ምክንያት የተጣሇባቸውን ግብር
የመክፈሌ አቅም የላሊቸውን ግብር ከፋዮች ጉዲይ ሲሆን በትክክሌ መክፈሌ የማይገባቸው
ወይም የማይችለ መሆኑን ምከያቶችን የማጣራት፣
6.5 የሥራ ሂዯት ቡዴን አባሊቱ አቤቱታዎችን በጋራ በመመርመርና የራሳቸውን ግንዛቤ
በመጨመር በተጨባጭ መረጃዎች ሊይ በመመስረት የቀረበውን የዕሇት ገቢ ግምት እንዯ
አስፈሊጊነቱ በመቀነስም ወይም በማፅናት የመወሰን፣
6.6 በቅሬታ አፈታቱ ያሌተስማማ ግብር ከፋይ ይግባኝ ቢጠይቅ ስሊስተሊሇፈው የውሳኔ ሃሳብ
ሲጠይቅ በአስረጅነት ቀርቦ የማስረዲት ኃሊፊነት
6.7 የቀረቡ አቤቱታዎችን በሚመረምርበት ጊዜ ግሌፅ ያሌሆነሇት ካሇ ከገቢ ግምት አሰራሩ
ጋር ግንኙነት ያሊቸውን ግሇሰቦች አስጠርቶ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡
6.8 ሇገቢ ጽ/ቤቱ የቀረቡ አቤቱታዎች በሚመረመሩበት ጊዜ ገቢ ጽ/ቤቱ የሕግ ባሇሙያ
ካሇው ቀጣይ የግብር ይግባኝ ጉዲዮችን ጽ/ቤቱን ወክል የሚከራከር ስሇሚሆን በጉዲዮ
ሊይ በቂ ዕውቀት እንዱኖረው ዴምፅ አሌባ ሆኖ አብሮ እንዱሠራ ይዯረጋሌ፡፡
7. የሥራ ሂዯት ቡዴን አባሊት የአሰራር ሥነ-ሥርዓት
7.1 በጽ/ቤቱ ከሚገኙ የሥራ ሂዯቱ ቡዴን አባሊት በዯረጃ 1 ገቢ ጽ/ቤቶች ቢያንሰ 4ቱ ፣ በዯረጃ
2 ገቢ ጽ/ቤቶች ቢያንስ 2ቱ መገኘት ይኖርባቸዋሌ፣
7.2 የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን አባሊት በአብዛኛው የተዯገፈ የውሳኔ ሃሳብ የቡዴኑ የውሳኔ ሃሳብ
ይሆናሌ፤ ዴምጹ እኩሌ ሇእኩሌ የተከፈሇ እንዯሆነ ተጨማሪ መረጃዎችን በማሰባሰብ
ይወስናሌ፤ አሁንም ዴምጹ እኩሌ ከሆነ የተሻሇውን የገቢ ግምት የዯገፉት ዴምጽ የቡዴን
አባሊቱ የውሳኔ ሃሳብ ይሆናሌ፣
7.3 የገቢ አወሳሰንና አሰባሰብ ባሇሙያዎች ቡዴን አባሊት ቅሬታዎች እስከቀረቡ ጊዜ ዴረስ
ዘወትር የመዯበኛ ስራቸው አካሌ አዴርገው በመቁጠር ይሠራለ፡፡
7.4 የሚቀርበው አቤቱታ ከአንዴ የሥራ ቀን በሊይ የሆነ ጊዜ የሚጠይቅ ሲሆን ቅሬታዎችን
እየተመዘገበ ቀጠሮ ይሰጣሌ፣ በግብር ከፋዩ የቀረቡ ቅሬታዎች እጅግ ቢበዛ ከአምስት የሥራ
ቀናት በሊይ ቀጠሮ መሰጠት የሇበትም። ግብር ከፋዩ ቀጠሮ ሲሰጠው ሇተቀጠረበት ጊዜ
መተማመኛ ይሰጠዋሌ፣
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7.5 ጉዲዩ ከአንዴ የሥራ ቀን በሊይ የሆነ ጊዜ የሚጠይቅ ሲሆን ብቻ ሇግብር ከፋዩ ቀጠሮ
እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፡፡ ከአንዴ የሥራ ቀን በሊይ የሆነ ጊዜ የማይጠይቅ ከሆነ ግን ወዯያውኑ
ምሊሽ ይሰጠዋሌ፡፡
7.6. ቅሬታ ያቀረበው ግብር ከፋይ በተቀጠረበት ጊዜ ሲገኝ ወይም ወዱያውኑ እንዱታይሇት
ሲወሰን ጉዲዩ በ8 ሰዓታት ውስጥ አሌቆ እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡ በተቀጠረበት ጊዜ ውሳኔ
ያሌተሰጠው

ግብር

ከፋይ

በተሰጠው

የቀጠሮ

መተማመኛ

መሠረት

ሊባከነው

ጊዜ

ባሇሙያዎቹ ተጠያቂ ሆነው የባሇጉዲዩ ቅሬታ ወዱያውኑ እንዱታይ ይዯረጋሌ፡፡
7.7 የሥራ ሂዯቱ ቡዴን አባሊት የሥራ ጊዛቸውን አክብረው የመገኘትና አቤቱታዎችን ሲመረመሩ
የቡዴኑን አሠራር የሚመሇከቱ ጉዲዮችን በሚስጥር የመጠበቅ ኃሊፊነት አሇባቸው፡፡
7.8 በውሳኔ ቅጽ ሊይ የአባሊቱ ፊርማ ይቀመጣሌ፡፡
7.9 ግብር ከፋዩ በተሰጠው ውሳኔ ያሌተስማማ እንዯሆነ እና ይግባኝ ከጠየቀ ይህንኑ ወዱያውኑ
በማረጋገጥ አስፈሊጊ መስፈርቶችን በማሟሊት ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ቀጥል ባሇው አንዴ
የሥራ ቀን ውስጥ የሥራ ሂዯቱ ቡዴን አባሊት ጉዲዩን ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተዯረገው
ቅጽ 01 መሠረት ሇይግባኝ ያስተሊሌፋለ፣ እንዱሁም የተሊሇፈው ጉዲይ መዴረሱን
ያረጋግጣለ፡፡
7.10 ሁሇት የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ባሇባቸው ከተማ አስተዲዯሮች ቀጥታ ወዯ ግብር ይግባኝ
ሰሚ ጉባዔ ሳይሄደ ቅሬታቸውን ለገቢ ጽ/ቤቶች አቅርበው በተሰጣቸው ውሳኔ ያልተስማሙ
ግብር ከፋዬች ሲኖሩ ገቢ ጽ/ቤቱ አቤቱታዎችን ለሁለቱም ጉባኤዎች እኩል በማከፋፈል
ማስረጃዎችን ያስተላልፋል።
7.11

በተሰጣቸው ውሳኔ የተስማሙት ግብር ከፋዮች የግብር ዕዲ ካሇባቸው ወዱያውኑ ወይም
የክፍያ ጊዜ ገዯብ ጠይቀው እንዱከፍለ ይዯረጋሌ፣

8. ሪፖርት ስሇማቅረብ
ስሇቀረቡ ቅሬታዎች ስሇተሰጣቸው ውሳኔዎች በተመሇከተ የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባሇሙያዎች
ቡዴን አባሊት በየዕሇቱ ሇስራ ሂዯት አስተባባሪ ጉዲዮችን ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ
በተዯረገው ቅጽ 1 መሰረት በዝርዝር ሪፖርት ያቀርባለ፡፡

9. መመሪያው የሚጸናበት ቀን
ይህ መመሪያ ከየካቲት 1 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ

የአማራ ብሄራዊ ክሌሌ መንግስት
የገቢዎች ባሇሥሌጣን
ባሕር ዲር

3

ቅጽ 1

የግብር አቤቱታ ውሳኔ ማስታወቂያ
የግብር ከፋይ ሙሉ ስም

የግ/ከ/መ/ቁ

ዴርጅቱ የሚገኝበት ቀበላ

የንግዴ ዴርጅቱ ስም

ግብር ከፋዩ ከአሁን በፊት በቅሬታና በይግባኝ ቀርቦ የተከራከረባቸው

ጊዜያት ብዛት

የተሰጡት ውሳኔዎች

ጊዜ

በማጽናት

በመቀነስ

ቅሬታ ያቀረቡበት ማመሌከቻ ቅጽ ቁጥር
የቅሬታው መነሻ ምክንያት በአጭሩ፡-

የተሰጠው ውሳኔ
ስለ ገቢ ግምት

መቀጫ

ለተሰጠው ውሳኔ

ተ.ቁ

አጭር ማብራሪያ
የገቢ ምንጮች

መጀመሪያ የተጠናው የቀን ገቢ

በቅሬታው መሰረት

ግምት

የተሰጠው ውሳኔ

የተጣለ

የተነሳ

ድምር
የሥራ ሂደቱ ቡድን አባላት ስም

ፊርማ

ቀን

1.

-----------------

2.

-----------------

3.

-----------------

ግብር ከፋዮ በተሰጠው ውሳኔ ላይ የሰጠው አስተያየት/በመስማማት/ባለመስማማት/

የግብር ከፋዩ ስም -------------------------------

ፊርማ ---------------------------
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