መመሪያ ቁጥር 9/2003 ›.M
bx¥‰ B/@‰êE KLላዊ መንግስት yGBR/አገልግሎት ክፍያ YGÆ" ሰሚ g#Æ›@ãCN
l¥ÌÌMና የአሰራር ስርዓታቸውን እና የአበል ክፍያ ለመወሰን ywÈ የማሻሻያ መመሪያ
በGBR xwúsN QR ytsß ¥N¾WM GBR kÍY ygb! GBR xêJ q$_R 76¼1994 ›.M xNq{
108 N;#S xNq{ (2) እና በከተሞች ፋይናንስ ደንብ ቁጥር37/1998 አንቀፅ 14 ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ
ytzrz„TN GÁ¬ãC µà§ YGÆ" y¥QrB mBt$ yt-bq bmçn#½
እንዲሁም የጉባኤው አባላት በጉባኤው ላይ እየተገኙ ለሰሩበት ጊዜ አበል ሊከፈላቸው እንደሚገባ
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/1994 አንቀጽ 115 ንዑስ አንቀጽ 7
ላይ የተደነገገ በመሆኑ እና ቀደም ብሎ የነበረው መመሪያ ከአዲሱ የሥራ ሂደት አኳያ ማለትም
የክልልና የከተማ አገልግሎት ገቢዎች በአንድ የገቢ ሰብሳቢ ተቋም እንዲደራጁ የተደረገ ሲሆን ከዚህ
በፊት የነበረው መመሪያ የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል አግባብ ተቃኝቶ የተዘጋጀ
ባለመሆኑ ይህን መመሪያ አሻሽሎ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣንን እንደገና ለማቋቋምና ስልጣንና ተግባራት
መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 168/2002 አንቀጽ 17(2) ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡

1.

x+R R:S
ይህ መመሪያ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤዎች ማቋቋሚያ፣
የአሰራር ስርዓታቸውንና የአበል ክፍያ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር ገባ-9/2003 ዓ.ም ተብሎ
ሊጠቀስ ይችላል።

2. TRÙ»
y”l# xግÆB l@§ TRg#M y¸Ãs-W µLçn bStqR bz!H mm¶Ã WS_
ሀ/ "xêJ" ¥lT yx¥‰ B/@‰êE ክልላዊ መንግስት ygb! GBR xêJ q$_R 76¼1994 ›.M
nWÝÝ
ለ/ "ከተማ" ማለት በአብክመ የከተሞችን አደረጃጀት ፈርጅ ለመወሰንና ለማቋቋም በወጣው ክልል
መስተዳድር ም/ቤት ደንብ ቁጥር 17/1996 ዓ.ም መሠረት ክልሉ ከተማ ብሎ የሚሰይመው
አካባቢ ነው፡፡
ሐ/ "ከተማ አስተዳድር" ማለት በህግ በታወቀ ወሰን ተደራጅቶ የአንድን ከተማ ነዋሪ ህዝብ
የፖለቲካ፣የአስተዳድር፣ የልማትና የአገልግሎት አሰጣጥ ሥልጣንና ኃላፊነት በመረከብ
የሚመራ የአካባቢ አስተዳድር ነው፡፡

1

3. የመመሪያው ተፈፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በክልሉ በሁሉም ደረጃ በሚገኙ ከተሞች ተለይቶ በተሰጣቸው የገቢ አርዕስቶች
እንዲሁም በገቢዎች ባለስልጣን የገቢ መሠረቶች ላይ በመረጃ ላይ ተመስርተው በሚጥሉት ታክስ
የአገልግሎት ክፍያ ላይ በሚቀርብ ቅሬታ ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡
4. Sl GBR YGÆ" g#Æ›@ãC mÌÌM
1. bKLl# WS_ b¸gß# የከተማ ፣ywrÄ xStÄdéC አምስት xÆ§T Ã§*cW እና t¶n¬cW ly¸mlk¬cW የከተማና ywrÄ xStÄdR MKR b@èC የሆነ yGBR YGÆ"
g#Æዔ ይኖራቸዋል፡፡
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 መሠረት የሚቋቋመው ጉባዔ በወረዳው ስር ለሚገኙ የመሪና
ንዑስ እንዲሁም ታዳጊ ከተሞች በደንብ ቁጥር69/2001 ዓ.ም መሰረት ተለይቶ በተሰጣቸው
የገቢ አርዕስቶች ላይ በተለይም በመረጃ ላይ ተመስርቶ ግብር በመወሰን ገቢ ሲሰበስቡ የሚነሱ
ቅሬታዎችን

የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡

3. በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ ከተሞች ለዚሁ ከተማ አስተዳደር ም/ቤት ተጠሪ የሆኑ ሁለት
የግብር ይግባኝ ጉባኤዎች በተመሳሳይ ተቋቁመዋል።
4. የጉባዔው የስራ ዘመን

ለሁለት ተከታታይ አመታት እንዲያገለግሉ በገቢ ግብር አዋጅ

ቁጥር76/94 አንቀጽ115(6) መሠረት tÌq$mêLÝÝ
5. g#Æ›@ãc$ yy‰úcW {¼b@èC Yñ…cêLÝÝ çñM YH ÆLtÒlbT h#n@¬ bydr©W
y¸ëÑTN yg#Æ›@ sBúb!ãC {¼b@èC btd‰b! b{¼b@TnT l!-qÑÆcW YC§l#ÝÝ
5. yg#Æ›@ xÆ§T xsÃyMÂ SB_R
yg#Æ›@

xÆ§T

ßéG‰ÑN

bGBR

b¥SfiM

xwúsN
£dT

£dT

NGD½

q_t¾

túTæ

x!NÇST¶ንÂ

kl@§cW½

x!NvSTmNTN

yGBR

¥ššÃ

l¥br¬¬TÂ

l¥SÍÍT k¸s„Â bydr©W µl# ƒST ymNG|T m¼b@èC y¸wkl# îST xÆ§TÂ
bnUÁW

HBrtsB y¸mr-# h#lT ynUÁ wk!lÖC YçÂl#ÝÝ

bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 m\rT yg#Æ›@ xÆ§T SB_R y¸ktlW nWÝÝ
ሀ¼ በከተማ/ወረዳ አስተዳደሩ ከሚገኙ
1. ywrÄ/የከተማ አስተዳደር xQM GNÆ¬ {¼b@T y¸wKlW xND xÆL
2. ywrÄ/የከተማ አስተዳደር FTH {¼b@T y¸wKlW xND xÆL
3. ywrÄ/የከተማ አስተዳደር N¼x!¼k¼L¼{¼b@T y¸wKለው አንድ አባል

2

4.

knUÁW

HBrtsB ከ¸wkl#

h#lT

xÆ§T

ውስጥ አንዷ ሴት ብትሆን

ይመረጣል፡፡
5. የወረዳ/ከተማ አስተዳደር ገቢ ጽ/ቤት የሚወክለው አንድ አባል ድምጽ አልባ ፀሐፊ
ይሆናል፤
ለ/ በዚሁ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 2(ሀ) የተገለጸው እንዳለ ሆኖ ከተጠቀሱት መስሪያ ቤቶች

የጉባኤ አባላት የሚመረጡበትን መመዘኛ ሙሉ መስፈርቶች የሚያሟ ላ ካ ል ተ ገ ኘ
ከሌሎች መስሪያ ቤቶች መምረጥ ይቻላል፣
ሐ/ ሁለት ጉባዔ እንዲቋቋምባቸው በተወሰነላቸው ገቢ ጽ/ቤቶች በዚሁ አንቀጽ 2 ሀ እና ለ
መሠረት ሆኖ ቁጥራቸውን በመጨመር ይከናወናል፣
kmNG|T m¼b@èC y¸wkl# yg#Æ›@ xÆ§T xGÆBnT ÆlW m¼b@T xQ‰b!nT
bxStÄÄ¶W ወይም በከንቲባው Yë¥l#½ ¹#m¬cWM bከተማው/በወረዳ xStÄdR MKR
b@t$ YiD”LÝÝ
knUÁW HBrtsB y¸wkl# yg#Æ›@ xÆ§T bkt¥W yNGD MKR b@T xQ‰b!nT
bxStÄdR MKR b@t$ Ysy¥l#ÝÝ çñM g#Æ›@W b¸ÌÌMbT kt¥ yNGD MKR b@T
{¼b@T kl@l bwrÄ xStÄd„ xStÆÆ¶nT bnUÁW HBrtsB tmR-W bxStÄdR
MKR b@t$ Ysy¥l#ÝÝ
yyg#Æ›@ãc$ sBúb!ãC bz!H xNq{ N;#S
yxStÄdR

xNq{ 2 ktzrz„T mµkL xGÆB ÆlW

MKR b@T tmR-W Yë¥l#ÝÝ

6. yg#Æ›@ xÆ§T y¸mr-#bT mmz¾
በ¸ÌÌÑT

yYGÆ"

s¸

g#Æ›@ãC

yg#Æ›@

xÆ§T

y¸mr-#ÆcW

mmz¾ãC

y¸ktl#T YçÂl#ÝÝ
h¼ kmNG|T m¼b@èC y¸wkl# xÆ§T
1. bmLµM |n MGÆR y¬wq$Â y|n MGÆR CGR yl@lÆcW½
2. g#Ä×CN

kFT¦êEnT

xNÉR

gMGmW

Wún@

lmS-T

f”d"nt$

ClÖ¬W Ã§cW½
3. Slkt¥W yNGD XNQS”s@ ytšl :WqT

Ã§cW½

በሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራሞች ላይ የተሻለ ግንዛቤ ያላቸውና መንግስት
መልካም አስተደደርን ለማስፈንና ልማትን ለማምጣት በሚያደርገው ጥረት የጐላ
ተሳትፎ ያላቸው፣
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l¼ ynUÁ twµ×C
1. bNGD |‰ yµbt LMD Ã§cWና tf§g!WN yGBR GÁ¬ bmwÈT
rgD mLµM xRxÃ mçN y¸Cl#½
2. bxµÆb!W ?BrtsB zND b_„ |n MGÆR y¸¬wq$½
3.
lg#Æ›@W

b!ÒL yNGD MKR b@T xÆ§T yçn#፣

xÆLnT ytmr-#

twµ×C

bz!H xNq{

N;#S

xNq{ 1 ytzrz„TN

mmz¾ãC y¸Ãàl# mçÂcWN y¥rUg_ `§ðnT xÆ§TN

mRõ y¸ÃqRbW

xµL YçÂL፣
ጉባዔው ወይም የg#Æ›@W xÆ§T kGBR UR btÃÃz ¥ÂcWM ›YnT yÄ!Sßl!N CGR
XNÄlÆcW s!rUg_ በአቋቋማቸው አካል kጉባዔ xÆLn¬cW እንዲነሱ ተደርጐ በህግ
እንዲጠየቁ ይደረጋል፣
7. yg#Æ›@ xÆ§T GÁ¬ãC
1. yg#Æ›@W xÆ§T yg#Æ›@WN yxs‰R MS-!R ym-bQ `§ðnTÂ GÁ¬
YñRÆcêLÝÝ
2. bz!H mm¶Ã xNq{ 4 m\rT ytsyÑ yg#Æ›@ xÆ§T yqrb§cW g#ÄY kGL
_Q¥cW½ bUBÒ wYM b|U ZMDÂ k¸tús„xcW wYM biB k¸gÂß#xcW
sãC UR ytÃÃz mçn#N ytrÇ XNdçn kWún@ bðT lsBúb!W xúWqW
Y,W g#ÄY XLÆT XSk!Ãg" DrS kg#Æ›@W mnúT YñRÆcêLÝÝ
8. ML;t g#Æ›@
bXÃNÄNÇ ySBsÆ g!z@ የጉባኤው ሰብሳቢ በሚያወጣው ፕሮግራም መሰረት kg#Æ›@W xÆ§T
mµkL ሶስቱ ሲገኙ ML;t g#Æ›@ YçÂLÝÝ çñM ከሶስቱ አንዱ የnUÁ twµዬC መሆን
xlbTÝÝ
9. yg#Æ›@W ySBsÆ g!z@፣የአሠራርና yWún@ xsÈ_ |n |R›T
1. g#Æ›@W |‰WN y¸ÃkÂWnW bgb! GBR xê°Â በከተሞች ፋይናንስ ደንብ እንዲሁም
በማስፈፀሚያ
úÃSfLgW

መመሪያዎች

ላይ

tmSRè

yF¼B¼|¼|¼?g#N

bZRZR

mktL

btÍ-n yKRKR xGÆB YçÂLÝÝ

bydr©W y¸gß# g#Æ›@ãC Ì¸ ymsBsb!Ã g!z@ÃcWN xGÆB §lW yxStÄDR
MKR b@T xQRbW ÃSwSÂl#ÝÝ
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የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባዔው YGÆ" ÆY ÃqrbW xb@t$¬ ከገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት
ተገልብጦ እንደደረሰው ጉዳዩን አጣርቶ ውሳኔ

ለመስጠት ከ10 የሥራ qÂT b§Y

mWsD ylbTMÝÝ
ሰብሰቢው ቢያንስ 10 የሥራ qÂT በላይ በሥራ ቦታው መገኘት የማይችል ከሆነ
የሾመውን አካል አስታውቆ ከአባላቱ መካከል የተሻለውን መርጦ በሰብሳቢነት ሲሰራ
እንዲቆይ ሊያደርግ ይገባል።
ሁለት ጉባዔ በተሰየመባቸው ከተማ አስተዳደሮች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ጉዳዩ የቀረበለት
ጉባዔ ስለግብር ከፋዩ በቂ መረጃ ከሌለውና ሁለተኛው ጉባዔ ስለግብር ከፋዩ የተሻለ ግንዛቤ
ባለው በዚሁ ጉባዔ እንዲታይ ለማድረግ ተነጋግረው መስማማት ይችላሉ፡፡ አስፈላጊ ሆኖ
ከተገኘ ሁለቱ ይግባኝ ሰሚ ጉባዔዎች ቀበሌዎችን ሊከፋፈሏቸው ይችላሉ፡፡
በዚሁ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 5 ጉዳዩ ስምምነት ከተደረሰበት በግብር ከፋዩ የቀረበውን
ማስረጃ በማስተላለፍ ሁኔታው ለግብር ከፋዩ ይገለፅለታል፡፡
ሁለት የግብር ይግባኝ ጉባኤ ባለባቸው ከተማ አስተዳደሮች ለገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት
ቅሬታ ሳያቀርቡ በቀጥታ ለይግባኝ ጉባኤ አቤቱታ በሚያቀርቡበት ወቅት አንደኛው ይግባኝ
ሰሚ ጉባኤ ማመልከቻውን የተቀበሉበት ቀን በዚሁ አንቀጽ 9 ንኡስ አንቀጽ 5 ምክንያት
ወደ ሁለተኛው የይግባኝ ጉባኤ ቢልከው የመጀመሪያው ይግባኝ ጉባዔ የተቀበለበት ቀን
ይመዘገባል፡፡
የግብር ይግባኝ ጉባዔው በአገር ወይም በክልል እንዲሆም በከተማ ደረጃ ወጥነት ባለው
መልኩ የሚሰራባቸው እንደ ትርፍ መቶ መተመኛና፣ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 76/94
አንቀጽ 11/14 እና19 ያሉትን የግብር ማስከፈያ ምጣኔ ሰንጠረዥ ውስጥ ያሉትን እና
የንግድና የአገልግሎት ግብርን ለመወሰን የተዘጋጀውን የነጋዴዎች ደረጃ መለያ መስፈርት
ያሉትን

ሊያስተካክል

ሳይኖረው

ከ3ኛ

አይገባውም፡፡

ወገን

የተገኙ

እንዲሁም

የግብይት

ተቀባይነት

መረጃዎችንና

ያለው
የኦዲት

ተጨባጭ

ማስረጃ

ውጤቶችን

ሊያይ

አይገባውም፡፡
የግብር ይግባኝ ጉባዔው በማስረጃ የተረጋገጡ ፍሬ ነገሮችንና ሕግን መሰረት በማድረግ
ለቅሬታ መነሻ በሆነው የቀን ገቢ ጥናት ላይ ዝርዝር ማስተካከያ እስከምክንያቱ ይሰጣል፡፡
10. Sl xbL xkÍfL
1. bydr©W y¸gßW yg#Æ›@ sBúb!Â l@lÖC xÆlÖC በጉባዔው ላይ እየተገኙ ለሰሩብት
ጊዜ አበል ይከፈላቸዋል፡፡
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2. ገቢ ጽ/ቤቱ የሚገኝበት የከተማ አስተዳደሩ gNzBÂአካባቢ ኢኮኖሚ ልማት {¼b@èC
xNq{ N;#S

xNq{ 1 መሠርት

bz!H

l¸ÃSfLG wÀ y¸çN bjT ገቢ ጽ/ቤቶች

የሥራ ኃላፊዎች አቅደው ሲያቀርቡ bybjT ›mt$ mÃZ YñRÆcêLÝÝ
3.

በወረዳ አስተዳድር ደረጃ ለሚቋቋመው ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ለአበል ክፍያ የሚሆን ገንዘብ
ከወረዳ ገቢ ጽ/ቤት፣ ከመሪና

ንዑስ ማ/ቤት ከተሞች በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ለወረዳው

ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት ገቢ በማድረግ የሚፈጸም ይሆናል፡፡
ሀ. በከተማ/ወረዳ አስተዳደሩ የሚገኙ የgNzBÂ ኢኮኖሚ ልማት {¼b@èC yGBR YGÆ"
s¸

g#Æ›@

xÆ§T

S§St§lûxcW

bg#Æ›@W

§Y

በገቢ

Wún@ãC

Xytgß#

ጽ/ቤቱ

ኃላፊ

Sls„ÆcW
እንዲረጋገጥ

ፋይሎች

ብዛትና

በማድረግ

kz!H

mm¶Ã UR xÆ¶ btdrgW ቅጽ 02 m\rT bsBúb!W x¥µ"nT ¶±RT
s!qRB§cW xbL YkF§l#ÝÝ
ለ. ለGBR YGÆ" g#Æ›@ አባላት y¸kflW xbL b¸ktlW LK YçÂLÝÝ
 lg#Æ›@W sBúb!ãC በመደበኛ ጊዚያቸው ተሰብስበው የግብር ይግባኝ ጉዳዮች
አቤቱታ ባዩበት ቀን BR 45
 yg#Æ›@WN ]/ð =Mé l@lÖC yg#Æ›@W xÆ§T በቀን ብር 35 ይሆናል፡፡
11. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤውን ውሳኔ ስለማሳዎቅ፡11.1 የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባዔው በዕለቱ የታዩና ውሳኔ የተሰጠባቸውን የይግባኝ አቤቱታዎች
ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ቀጥሎ ባሉት ሁለት ተከታታይ የሥራ ቀናት ለገቢ ሰብሳቢው
መስሪያ ቤት ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተደረገው ቅጽ 01 መሰረት ሞልቶ ያስታውቃል፡
፡
11.2

በዕለቱ

ውሳኔ

የተሰጠባቸውን

የግብር

አቤቱታዎች

ለገቢ

ሰብሳቢው

መስሪያ

ቤት

ሲያስታውቅ በግልባጭ ለከተማ /ወረዳ አስተዳደሩ የግብር ስትሪንግ ኮሚቴ ያሳውቃል፣
11.3 የግብር ይግባኝ ጉባኤው አቤቱታውን ሲመረምር የተወሰዱ አንቀጾች የሚገኙበትን ህግ
የሚያብራሩና ሌሎች በዝርዝር መገለጽ አለባቸው የሚሏቸውን ሀሳቦች ሲኖሩ ከቅጹ ጋር
አባሪ አድርጎ ማሳዎቅ አለበት፣
12. ym¹Ug¶Ã DNUg@ዎች
YH ማሻሻያ mm¶Ã kmWÈt$ bðT qRbW bXN_L_L §Y y¸gß# yGBR YGÆ"
g#Ä×C ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት በነበረው አሰራር አፋጣኝ እልባት እንዲያገኙ ይደረጋል።
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13.

ተፈፃሚነት የማይኖራቸው ድንጋጌዎች
ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ሌሎች መመሪያዎች በዚህ መመሪያ ውስጥ

በተሸፈኑ

ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡

14. መm¶ÃW Sl¸iÂbT g!z@

YH mm¶Ã ከጥቅምት 1/2003 ›.M jMé yiÂ YçÂLÝÝ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ገቢዎች ባለስልጣን
ባህር ዳር

7

ቅጽ 1

የይግባኝ ጉባኤ ውሳኔ ማሳታዎቂያ ቅጽ፣
ተ.
ቁ

የግብር ከፋዩ ስም

የግብር
ከፋይ
መለያ
ቁጥር

አቤቱታ
የቀረበ
በት
ቀን

ውሳኔ
የተሰጠ
በት
ቀን

የግብር
ከፋይ የገቢ
ምንጮች
/የንግድ
ዘርፍ/

በገቢ
ሰብሳቢ
መስሪያ
ቤት የቀን
ገቢ ግምት

ለከተማ አገልግሎት ግብር
ከመገምገሚያ
መስፈርቶች አኳያ
ለእያንዳንዱ አመልካች
የተሰጠ ነጥብ/ደረጃ

ገቢ ሰብሳቢው
ቅሬታ ያየለት
ከሆነ የሰጠው
ውሳኔ

በይግባኝ ጉባኤው
የተሰጠ ውሳኔ
በክልል
ገቢ

የግብር ይግባኝ ጉባኤ አባላት
ስም

ፊርማ

1.
2.
3.
4.
5.
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በከተማ
አገ/ገቢ

ቅጽ 2

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

ከተማ /ወረዳ/ አስ/ገቢዎች ጽ/ቤት

የ ------------------------------------ ዞን -------------------------------- ከተማ/ወረዳ/ አስተዳደር የግብር ይግባኝ
ሰሚ ጉብዔ አባላት ሪፖርት ማቅረቢያና አበል መጠየቂያ ቅጽ

የ --------------------------------------------- ወር ------------------------------------ ዓ.ም.
በመቀነስ የተወሰነ ---------------------------------------በማፅናት የተወሰነ --------------------------------------ውሳኔው የተሰረዘ ---------------------------------------ድምር ----------------------------------------------

ተ.ቁ

የጉባዔ አባሉ

የተወከለበት

በስብሰባ ላይ

የቀን አበል

ጠቅላላ

ሙሉ ስም

መ/ቤት

የተገኘበት ቀን

ብር መጠን

ተከፋይ

ብዛት(ሀ)

(ለ)

(ሀxለ)

የጉባዔ ሰብሳቢ ስም -----------------------------------

ፊርማ -----------------

ፊርማ

ቀን -------------------
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