መመሪያ ቁጥር ገባ/11/2003
የግብር/ታክስና የአገ/ክፍያ ዕዳቸውን በአንድ ጊዜ መክፈል ለማይችሉ ግብር
ከፋዮች የክፍያ ጊዜ አሰጣጥን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ
1. አውጭው ባለሥልጣን
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣንን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ
ቁጥር 168/2002 አንቀጽ17(2) መመሪያ አውጥቷል፡፡

2. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣን የግብር/ታክስና
የአገ/ክፍያ ዕዳቸውን በአንድ ጊዜ መክፈል ለማይችሉ ግብር ከፋዮች የክፍያ ጊዜ አሰጣጥን
ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር ገባ/11/2003 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

3. የመመሪያው አስፈላጊነት
ባገኙት ገቢ መጠን ወይም በተጠቀሙት አገልግሎት ልክ ግብራቸውን ለመክፈል ፈቃደኛ
የሆኑ ግብር ከፋዮች በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ግብሩንና ታክሱን እንዲሁም የንግድ
ሥራና የሙያ አገልግሎት ግብር ፣ የአከራይ ተከራይ እና ሌሎች ዓመታዊ ክፍያዎችን
በአንድ ጊዜ እንዲከፍሉ ሲጠየቁ ክፍያውን ለመፈፀም የጥሬ ገንዘብ እጥረት ወይም ሌላ
ተጨባጭ

ችግር

ሲያጋጥማቸው

የመክፈያ

ጊዜ

በመስጠት

የሚከፍሉበትን

ሁኔታ

ማመቻቸትና ሰርተው እንዲከፍሉ በማድረግ ከንግድ ሥራቸው እንዳይስተጓጐሉ ማድረግ
ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከፍተኛ በመሆኑ የዚህን መመሪያ መውጣት
አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡

4. የመመሪያው ተፈፃሚነት ወሰን
በዚሁ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀፅ ከ1-4 በተጠቀሱት ምክንያቶች

በገቢ ግብር

አዋጅ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 67 መሠረት የዘመኑን ግብር ለመክፈል ገቢያቸውን ወደ
ግብር አስገቢው ባለሥልጣን መስሪያ ቤት ቀርበው ለሚያስታውቁና

በዚሁ አዋጅ

76/94 አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የዘመኑን ግብር
ወደ ገቢ ሰብሳቢው ባለሥልጣን መ/ቤት ቀርበው የክፍያ ጊዜ ገደብ ለሚጠይቁ የክልል
ግብር ከፋዮችን፣ እንዲሁም

በከተሞች የንግድ ስራና የሙያ አገልግሎት ግብርን

ለመወሰን በተቀመጠው የመመዘኛ መሰፈርት መሠረት በሚሠጠው የነጋዴዎች ደረጃ

አማካኝነት ተሰልቶ የሚኖረውን የዘሙኑን የአገልግሎት ግብር እንዲሁም የአከራይ
ተከራይና

ሌሎች

ክፍያዎችን

በግብር

ማስታወቂያ

ቅጽ

በሚገለጽለት

መሰረት

በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ወደ ገቢ ሰብሳቢው መ/ቤቱ ቀርበው የክፍያ ጊዜ ገደብ የሚጠይቁ
የከተሞች ግብር ከፋዮችን የሚመለከት ይሆናል፡፡

5. የክፍያ ጊዜ ገደብ የሚያሰጡ ሁኔታዎች
የክፍያ ጊዜ ገደብ እንዲሰጠው የሚጠይቅ ግብር ከፋይ የመክፈያ ጊዜ የሚሰጠው ግብር
ከፋዩ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 5.1 እስከ ንዑስ አንቀጽ5.4 ያሉትን አሟልቶ ከተገኘ
ይሆናል፡፡
5.1 የክፍያ ጊዜ ከተጠየቀበት የግብር ዓመት በፊት የተጠራቀመ ውዝፍ የግብር/ታክስና
የአገ/ክፍያ ዕዳ የሌለበት ከሆነ፣
5.2

በአንቀጽ

ንዑስ

አንቀጽ(1)

5.1

የተጠቀሰው

ቢኖርም

የተከማቸው

ውዝፍ

ግብር/ታክስ የአገ/ክፍያ ዕዳ በግብር አስገቢው መ/ቤት በወቅቱ ያለመወሰን ወይም
የአወሳሰን ስሌት ግድፈት የተፈጠረ ከሆነ፣
5.3 የክፍያ ጊዜ ገደብ የጠየቀው ግብር ከፋይ ከአሁን በፊት በገቢ ሰብሳቢው መ/ቤት
የግብር አጣጣል ላይ አቤቱታ አቅርቦ ተከራክሮ በእሱ ላይ ያልተወሰነበት ከሆነ፣
5.4

የክፍያ ጊዜ ገደብ ሲጠይቅ ሙሉ ግብሩንና ታክሱን በአንድ ጊዜ ለመክፈል
የማያስችለውን ምክንያት ካቀረበ እና አሳማኝ ከሆነ ናቸው፡፡

6. የክፍያ ጊዜ ገደብ የመስጠት ኃላፊነት
የሚፈለግበትን የግብር/ታክስ፣ የአገ/ክፍያ ዕዳ ለመክፈል የክፍያ ጊዜ ገደብ የሚጠይቅን
ግብር ከፋይ የክፍያ ጊዜ ገደብ የመስጠት ኃላፊነት በገቢ አሰባሰብና ክትትል መሠረታዊ
የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት የገቢ አሰባሰብና ክትትል የሥራ ሂደት ፈፃሚ አባላት
ይሆናሉ፡፡

7. የክፍያ ጊዜ ገደብ አሰጣጥ አፈፃፀም ስርዓት
7.1. ግብር ከፋዩ የተርን ኦቨር ታክስ ወይም የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ ከሆነ በታክሱ
ላይ የክፍያ ጊዜ አይሰጠውም፡፡
7.2. የክፍያ ጊዜ የሚጠይቅ ግብር ከፋይ የክፍያ ጊዜ ገደብ እንዲያገኝ ሲወሰንለት ከግብር
ሰብሳቢው መ/ቤት የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ፈፃሚ አባላት ጋር ውል መግባት
ይጠበቅበታል፡፡

7.3. ግብር ከፋዩ ውሉን ከመፈረሙ በፊት ከተጠቃሚዎቹ የሰበሰበውን ታክስ እንዲከፍል
ይደረጋል
7.4. የክፍያ ጊዜ ገደብ ቢበዛ ከአራት ወር በላይ ሊፈቀድ አይችልም፡፡የክፍያ ጊዜ ገደብ
በመስጠቱ ምክንያት የጊዜ ገደቡን እስካላለፈ ድረስ ላልተከፈለው ቀሪ ገንዘብ
ወለድ/ቅጣት አይታሰብበትም፡፡
7.5 በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ(4) 7.4 የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ ግብር ከፋዩ
ከሚከፍለው ታክስ ዕዳ በተጨማሪ ውል በሚገባበት ጊዜ ቀሪው እኩል ተከፋፍሎ
በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 7.4 መሠረት እንዲከፍል ይደረጋል፡፡

8. የአከፋፈል ስርዓት
8.1. በዚሁ መመሪያ በአንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 52 መሠረት የክፍያ ጊዜ ገደብ
ከተጠየቀበት የግብር ዘመን በፊት የተከማቸ ውዝፍ የግብርና ታክስ እንዲሁም
የአገልግሎት ክፍያ ዕዳ ካለበት የክፍያ ጊዜ ገደብ ውሉ ከመፈረሙ በፊት ውዝፋን
ግብር/ታክስና የአገ/ክፍያ እና የዘመኑን ታክስ ወዲያውኑ ይከፍላል፡፡
8.2. ግብር ከፋዩ ከታክሱ ውጭ የሆነውን ግብር የአገ/ክፍያ የክፍያ ጊዜ ገደብ ከተጠየቀበት
ወር ቀጥሎ ባሉት ተከታታይ ወራቶች በየወሩ እስከ 30ኛው ቀን ለገቢ ሰብሳቢው
መ/ቤት ቀርቦ ይከፍላል፡፡
8.3. የክፍያ ጊዜ ገደብ የተሰጠው ግብር ከፋይ የሚፈለግበትን ግብር ለተፈቀዱለት
ወራቶች እኩል በመከፋፈል በዚሁ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 8-2 ላይ በተጠቀሰው
ጊዜ ወደ ግብር ሰብሳቢው መ/ቤት እየቀረበ መክፈል ይኖርበታል፡፡
8.4 በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 ተራ ቁጥር 7.4 የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ ግብር ከፋዮ
ከሚከፍለው ታክስ ዕዳ በተጨማሪ ውል በሚገባበት ጊዜ ቢያንስ ግብርና የአገ/ክፍያ
ዕዳውን አንድ አራተኛ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡
8.5 የክፍያ ጊዜ ገደብ የተሰጠው ግብር ከፋይ በገባው ውል መሠረት የሚፈለግበትን
ግብር በጊዜው ካልከፈለ ወለዱን ጨምሮ ባዘገየበት መቀጫ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡

9. ሪፖርት ስለማቅረብ
የገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባለሙያዎች የክፍያ ጊዜ ገደብ የተሰጣቸውን ግብር ከፋዮች
መረጃ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተደረገው ቅፅ 2 እና 3 መሠረት በየዕለቱ ለመ/ቤቱ
ኃላፊና የገቢ አሰባሰብ ክትትል ባለሙያዎች ሪፖርት ያደርጋሉ፡፡

10. ተፈፃሚነት የማይኖራቸው ድንጋጌዎች
ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ሌሎች ድንጋጌዎች በዚህ መመሪያ ውስጥ
በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡

11. መመሪያው ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከ--------------2003 ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
ገቢዎች ባለስልጣን
ባሕር ዳር

ቅጽ 1

በአብክመ ------------------------ ከተማ /ወረዳ አስተዳደር ገቢዎች ጽ/ቤት
ማ/ቤት/

የክፍያ ጊዜ ገደብ ውል ስምምነት

እኔ --------------------------------------------- የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር -------------------በቀበሌ ---------------- ቤ/ቁጥር ------------------- በ--------------------------------- ንግድ
ዘርፍ የተሰማራሁ ግብር ከፋይ ስሆን የሚፈለግብኝን የ ------------------ ዓ.ም የግብር
ታክስ፣

የኪራይና

የአገልግሎት

ክፍያ

ዕዳ

ብር

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

ለመክፈል አቅም ስለሌለኝ የክፍያ ጊዜ ገደብ ውል ገብቼ አሁን ----------------------------ብር ከፍዬ ቀሪውን ብር ------------------------------ በየወሩ እስከ 30ኛው ቀን ባለው ጊዜ
ውስጥ ገቢ ጽ/ቤቱ በመቅረብ --------------------------------- ብር በመክፈል እና በ----------------- ዓ.ም ሙሉ በሙሉ ልከፍል እና ጊዜው ካለፈ ግን በሕጉ መሠረት ነብረቴ
ተሽጦ ግብሩን ከነመቀጫው እንደምከፍል አውቄ የተስማማሁ መሆኔን በፊርማዬ
አረጋግጣለሁ፡፡

ውል ተቀባይ

ውል ሰጭ

ስም ----------------------------------------

ስም -----------------

ፊርማ -------------------------------------

ፊርማ ---------------

ቀን ---------------------------------------

ቀን ---------------

ቅጽ 2
የክፍያ ጊዜ ገደብ የጠየቁ ግብር ከፋዮች ዝርዝር ሁኔታ ማሣያ ቅጽ

ተ

የግብር ከፋይ

.

ስም

የግ/ከ/

የንግዱ

ጥያቄ

መለያ

አይነት

የቀረበበ

ቁጥር

የዘመኑ

ውዝፍ

ጠ/
ድም

ት ቀን
ግብር

ቁ

ታክስ

የአገ/

ድም

ክፍያ

ር

ግብር

ታክስ

የአገ/

ድም

ክፍያ

ር

ር

በውሉ

ቀሪው

ቀሪው ዕዳ ተከፍሎ

ጊዜ የተ

የግብ

የሚጠናቀቅበት ጊዜ

ከፈለው

ር ዕዳ

2
1
2
1
2

ስም
ፊርማ

የውሳኔ ሃሳቡን ያፀደቀው
ስም

___________ ____

ቀን

N.B 1/ መደበኛ ገቢ
2/ የከተማ አስተዳደር ገቢ

_____ ____

ፊርማ
ቀን

2ኛ

3ኛ

4
ኛ

1

የውሳኔ ሃሳቡን አዘጋጅቶ ያቀረበው

1ኛ

_____
_____

ቅጽ 3
ለግብር ከፋዮች የክፍያ ጊዜ የተፈቀደበት ዋና ዋና ምክንያቶች
ተ.ቁ

የግብር ከፋዩ ሙሉ ስም

የሚኖሩበት ቀበሌ

የክፍያ ጊዜ የተፈቀደበት ምክንያት

ጉዳዩን ያጣሩ ባለሙያዎች ስምና ፊርማ
ስም

ፊርማ

ቀን

1.

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

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

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

2.

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

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

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

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

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

3. ---------------------------------------------------

