መመሪያ ቁጥር ገባ/9/2001
ሇተረጋገጠ መረጃ አቅራቢ ስሇሚሰጥ ሽልማት የወጣ መመሪያ
1. የመመሪያው አስፈሊጊነት
ግብር አሇመክፈሌንና ከዚህ ግዴታ ማምሇጥ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ጉዳት በመቀነስ፣ የግብር
ስወራን በመከሊከሌ እና የባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ግብር ከሚከፈሌበት ገቢ መሰብሰብ ያሇበትን
ግብር በአግባቡ እና በተቀሊጠፈ ሁኔታ እንዲሰበሰብ ሇማስቻሌ፣
ግብር የሚከፈሌበትን ገቢ በሚደብቅ፣ አሳንሶ በሚያስታውቅ፣ በሚያጭበረብር ግብር ከፋይ ሊይ
ሀቀኛ ዜጎች በተጨባጭ መረጃ ሊይ በመደገፍ የሚያቀርቡትን ጥቆማ ሇማበረታታት፣የዚህን
መመሪያ መውጣት አስፈሊጊ ያደርገዋሌ፡፡
2. አጭር ርዕስ፣
ይህ መመሪያ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባሇሥልጣን ሇሇተረጋገጠ መረጃ አቅራቢ ስሇሚሰጥ
ሽልማት የወጣ መምሪያ ገባ/9/2001 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡
3. አውጭው ባሇሥልጣን፡የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ገቢዎች ባሇሥሌጣንን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር
121/1998

አንቀጽ
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ገንዘብና

ኢኮኖሚ

ሌማት

ቢሮው

ይህንን

አዋጅ

ሇማስፈፀም

የሚያስፈሌጉትን መመሪያዎች ሇማውጣት ስሌጣን በተሰጠው መሠረት ሇሙከራ ትግበራ ወቅት
ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
4. ትርጓሜ
በዚህ መመሪያ ውስጥ፡ሀ. “ባሇስሌጣን” ማሇት የአማራ ክሌሌ ገቢዎች ባሇስሌጣን ማሇት ነው።
ሇ. “አዋጅ” ማሇት የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/94 ነው።
ሐ. “የተረጋገጠ መረጃ” ማሇት ግብር የሚከፈሌበትን ገቢ በሚደበቅ፣ አሳንሶ በሚያስታውቅ፣
በሚያጭበረብር ወይም በላሊ በማናቸውም መንገድ ሳይከፍሌ በሚቀር ግብር ከፋይ
በተጨባጭ መረጃ ተደግፎ የሚቀርብ ሪፖርት ነው።
5. የመረጃ ማቅረቢያ መንገዶች
ሇግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ሉከፈሌ የሚገባውን ግብር/ታክስ ገቢ መደበቅ፣ አሳንሶ ማሳዎቅና
ማጭበርበር የሚመሇከቱ መረጃዎችን
ሀ. በግንባር በመቅረብ፣
ሇ. በፖስታ፣
ሐ. በስሌክ፣ በፋክስ፣ በኢ-ሜሌ በመሊክ፣ ማቅረብ ይቻሊሌ።
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6. የመረጃ አቀባበል፡6.1. ግብር የሚከፈሌበትን ገቢ በመደበቅ፣ አሳንሶ በማስታዎቅ፣ በማጭበርበር ወይም በላሊ
ማናቸውም መንገድ ሳይከፈሌ በሚቀር ግብር ሊይ የሚቀርበውን መረጃ ባሇስሌጣንና በስሩ
የሚገኙ የገቢ ጽ/ቤቶች ይቀበሊለ።
6.2. ባሇስሌጣኑ የቀረበሇትን መረጃ ሇዚሁ ሲባሌ በተዘጋጀ ሌዩ መዝገብ ይይዛሌ።
6.3. የቀረበው መረጃ በላልች የሥራ ሂደቶች የሚጣራ ወይም የሚመረመር በሚሆንበት

ጊዜ

የመረጃ አቅራቢውን ሚስጥራዊነት በጠበቀ ሁኔታ መረጃው እንዲጣራ ሇሚመሇከታቸው
ያስተሊሌፋሌ።
6.4. መረጃው ከላልች የባሇስሌጣኑ የሥራ ሂደቶች ወይም ቅ/ጽ/ቤቶች በሚቀርብበት ጊዜ ሪፖርቱን
ሇግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር የሥራ ሂደት በ24 ሰዓት ማስተሊሇፍ አሇባቸው።
7. ባልታወቀ ሰው ስሇሚቀርብ መረጃ፡ባሌታወቀ ሰው የሚቀርብ መረጃ የቀረበበት ቀንና የመረጃው ዓይነት በግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር
የሥራ ሂደት ባሇቤት እና በመ/ቤቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ተመዝግቦ ይያዛሌ።
8. ሇተረጋገጠ መረጃ አቅራቢ ሇሚሰጥ ሽልማት ብቁ ስሇመሆን፡8.1 ሇተረጋገጠ መረጃ በማቅረብ ሇሚሰጥ ሽሌማት ብቁ የሆነ ሰው በግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር
የሥራ ሂደት ባሇቤት አማካኝነት ጥሪ ይደረግሇታሌ፣
8.2 በአንድ ግብር ከፋይ ሊይ ከአንድ ሰው በሊይ የተረጋገጠ መረጃ ቢያቀርብ የተሇያየ መረጃ ከሆነ
እያንዳንዱ ካስገኘው የተደበቀ ገቢ በተራ ቁጥር 7 በተገሇጸው መሰረት ተሸሊሚ ይሆናሌ።
8.3 የቀረበው መረጃ አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ከሆነ መረጃውን በቅድሚያ ሊቀረበ ሰው
ሽሌማቱ ይሰጣሌ።
9. ሇተረጋገጠ /መረጃ/ የሚሰጥ ሽልማት ገንዘብ ስሇሚያዝበት ሁኔታ፡9.1 በቀረበው የተረጋገጠ መረጃ የተደበቀው ግብር ገቢ በሆነ ጊዜ ሇመረጃ አቅራቢው ተከፋይ
የሚሆነው ገንዘብ በፐርሰንት ተሰሌቶ ሇብቻው በሰነድ ይያዛሌ፣
9.2 ተከፋይ የሆነውን ገንዘብ ሇይቶ የያዘው የስራ ክፍሌ ተሇይቶ የተያዘውን ገንዘብ በሰነድ
ከዝርዝር የአሰራር መግሇጫ ጋር ሇግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር የሥራ ሂደት

ያስተሊሌፋሌ፣

9.3 የግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር የሥራ ሂደት የመረጃ አቅራቢውን ሚስጥራዊነት ሇመጠበቅ
ሲባሌ ክፍያው እስኪከፈሌ በተሇየ ሁኔታ በሚዘጋጅ መሇያ /ኮድ/ በሰነድ ይይዛሌ፣
9.4 በተረጋገጠ መረጃ በቀረበ ሪፖርት ሇሽሌማት የሚሰጥ ገንዘብ በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት በበጀት
ይያዛሌ፣
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10. ሇተረጋገጠ መረጃ አቅራቢ የሚሰጥ የሽልማት መጠን፣
በቀረበው የተረጋገጠ መረጃ የተደበቀው ግብር እና ታክስ ገቢ በሆነ ጊዜ አቅራቢው በሚከተሇው
መጠን ተሸሊሚ ይሆናሌ።
ሀ. 0 – 100,000

10%

ሇ. 100,001 – 500000

15%

ሐ. 500,000 በሊይ

20%

11. ክፍያ ስሇሚታገድበት ሁኔታ
በሚከተለት ሁኔታዎች ክፍያ ይታገዳሌ፡ሀ. መረጃ አቅራቢው የግብር አሇመክፈለ ድርጊት ተካፋይ ከሆነ፣
ሇ. መረጃ አቅራቢው ይህን ማድረግ የስራው አንድ አካሌ ከሆነ፣
ሐ. ባሌታወቀ ሰው መረጃ ከቀረበ በኋሊ መረጃ አቅራቢው ስሇራሱ የሚያቀርበው መረጃ በተራ
ቁጥር 4 (ሐ) ከቀረበው ጋር ተመሳሳይ ካሌሆነ፣
12. ሪፖርት ስሇማቅረብ፡የግብር ኦዲትና ሕግ ማስከበር የሥራ ሂደት ባሇቤት የክፍያ ሁኔታውንና የሂሳብ እንቅስቃሴውን
የሚመሇከት ሪፖርት ሇመ/ቤቱ ኃሊፊ ያቀርባሌ፣
13. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ፡ይህ መመሪያ ከ የካቲት 1/2001 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናሌ።
የአማራ ብሄራዊ ክሌሌ መንግስት

ገቢዎች ባሇሥሌጣን
ባህር ዳር
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