
310 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 45882 

ታህሳስ 06 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ዲኞች፡ መንበረፀሏይ ታዯሰ 

ሏጎስ ወሌደ 

ሂሩት መሇሰ 

ታፇሰ ይርጋ 

አሌማው ወላ 

አመሌካች፡ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ነ/ፇጅ ወንደ ሇማ ቀረቡ 

ተጠሪ፡ 1. ወ/ሮ እጅጋየሁ አራምዳ -  ጠበቃ ብስራት ወ/መስቀሌ 

       2. ጌታቸው ተ/አረጋይ - ቀረቡ 

     መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል - የተመሇከተው ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ይህ ጉዲይ ከጉምሩክ ቀረጥ አከፊፇሌ ጋር የተያያዘ ሲሆን አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
በተጠሪዎች ሊይ በቀረበው ክሰ አንዯኛ ተጠሪ የተሇያዩ ኤላትሮኒክስ ዕቃዎችን በሔጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ 
አስገብተው በወኪሌ ዯንበኛቸው ሁሇተኛ ተከሣሽ አማካይነት ዱክሇራሲዮን በመሙሊት ቀረጥና ታክስ ሇመክፇሌ 
ከሚያስፇሌጉ ሠነድች ጋር በማቅረብ የዕቃዎቹ ዝርዝር ዋጋቸው በዲታ ቤዝ  ሲፇሇግ 23 የሚሆኑት ዕቃዎች 
ዋጋቸው ባሇመገኘቱ ትክክሇኛ ዋጋቸው ከዋናው መ/ቤት እስከሚሊክሌን ዴረስ ዕቃው እንዲይቆይ ዋጋው 
በኘሮፖርሽን ተሰሌቶ ብር 285,259.85(ሁሇት መቶ ሰማንያ አምስት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ብር ከሰማንያ 
አምስት ሣንቲም) ከፌሇው ንብረቱን ተረክበው ወስዯዋሌ፡፡ 

     ሆኖም የእነዚህ 23 ዕቃዎች ዋጋቸው ከዋናው መ/ቤት ተገሌጾሌን በዚሁ መሠረት ቀረጥና ታክስ ሲሰራ 
መክፇሌ የነበረበት ብር 47,638.34 ሳይከፇሌ የቀረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ቀረጥና ታክስ በማንኛውም ምክንያት 
ከዋጋቸው በታች የተከፇሇ መሆኑ በምርመራ የተዯረሰበት ከሆነ ያሌተከፇሇውን ቀሪ ቀረጥ ወይም ታክስ 
የማስከፇሌ ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 60/89 በአንቀጽ 57/1/ መሠረት ሇከሣሽ በሔግ ሥሌጣን የተሰጠው በመሆኑ 
በዚሁ መሠረት ተከሣሾች በቀሪነት የሚፇሇገውን ክስ የቀረበበትን ብር 47,638.34(አርባ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ 
ሰሊሣ ስምንት ብር ከሰሊሳ አራት ሣንቲም) ከነወሇዴ እንዱከፌለ እንዱወሰንባቸው በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

      አንዯኛ ተጠሪም ቀርበው በሰጡት መሌስ ተከሣሸ አሟሌቶ ማቅረብ የሚገባውን  ሠነድች በሙለ ሇከሣሽ 
አቅርቦ ከሣሽም ሂሳቡን አሰሌቶ የሸቀጡን ዋጋ ትክክሇኛነት አረጋግጦ ቀረጡን የተቀበሇ ሰሇሆነ በቀረጥ ሰብሳቢው 
ታምኖበት ቀረጥ ተከፌል ዕቃው ከወጣ በኋሊ ቀሪ ሂሳብ ሇመጠየቅ ከሣሸ መብት የሇውም፡፡ ከሣሽ በክሱ 
ኘሮፖርሽን ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ፣ በምን ሂሳብ ስላት እንዯተሰሊ እና የዕቃዎቹን ዋጋ ግኝት ምንጩን 
በመጥቀስ በአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 48 መሠረት ወዯ አገር ስሇሚገባ ዕቃ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ በዝርዝር 
አሊስረዲም፡፡ ስሇሆነም ከሣሽ በክሱ በሔጉ መሠረት እንዳት ተመርምሮ ቀሪ ሂሳብ እንዯተገኘ በአዋጅ መሠረት 
ያሊስረዲ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 



311 

 

     ሁሇተኛ ተከሣሽም የቀረበሌኝ ድክመንት ትክክሌ መሆኑን አረጋግጪ ሇከሣሸ መ/ቤት በማቅረብ በየዯረጃው 
ያለ የጉምሩክ ሠራተኞች አይተው የዋጋ ማስተካከያ ካዯረጉ በኋሊ የቀረጡን ትክክሇኛነት አምነውበት በፉርማቸው 
ካረጋገጡ በኃሊ ክፌያው የተፇጸመ ስሇሆነ ክሱ ያሊአግባብ የቀረበ በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

     የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ጉዲዮን ከሣሽ ቀሪ የቀረጥ ክፌያ ጥያቄው እንዳት እንዯተገኘ 
እንዱያስረዲ በታዘዘው መሠረት የከሣሸ መ/ቤት የታሪፌና ትመና መምሪያ ክፌሌ ሠራተኛ ቀርበው ሲያስረደ 
አንዯኛ ተከሣሸ ያስገቡት ዕቃ የዋጋ ስጋት ካሇባቸው አገር የመጡ በመሆኑ በጉምሩክ መመሪያ ቁጥር 3/1996 
አንቀጽ 8 ከተራ ቁጥር 1-3 በተመሇከተው መሠረት ቀረጡ በኘሮፖርሽን የተሰራ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ሆኖም 
ግን ፌ/ቤቱ የተባሇውን መመሪያ አስቀርቦ እንዯተመሇከተው መመሪያው የወጣው ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች ሇላሊ 
ወገን በሚተሊሇፊበት ጊዜ የእርጅና ቅናሽ ስሇሚታሰብበት ሁኔታ ሲሆን የመመሪያው አንቀጽ 8 ቀረጥ በኘሮፖርሽን 
እንዯሚሇካ የማይዯነግግ በመሆኑ የከሣሽ ክርክርም ሆነ የምስክርነት ቃለ ተቀባይነት የሇውም ካሇ በኃሊ በአዋጅ 
ቁጥር 60/89 አንቀጽ 48/1/ መሠረት ወዯ አገር ውስጥ የሚገባ ዕቃ የቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ ሆኖ የሚወሰዯው 
ሇዕቃው መግዣ፣ዕቃውን እስከ ኢትዮጰያ የመጀመሪያ የጉምሩክ ወዯብ ዴረስ ሇማጓጓዝ እንዯዚሁም ሇመዴን 
ዋስትና አረቦን የወጣው ወጭ ዴምር እንዯሆነ የተመሇከተ ሲሆን ነገር ግን እነዚህ በአስመጪው በኩሌ 
የሚቀርቡት ሠነድች ተቀባይነት የሊቸውም ተብል በጉምሩክ ባሇሥሌጣን ከተወሰነ ቀረጡ ሉሇካ የሚገባው 
በአንቀጽ 48/3/ እስከ 10 ዴረስ በተመሇከተው አኳኃን መሆን እንዲሇበት ተመሌክቶአሌ፡፡ ሆኖም አንዯኛ ተከሣሽ 
ከውጭ አገር ያስገባው ዕቃ ዋጋ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ተብል ቀሪ ቀረጥ እንዱከፌሌ የተጠየቀበት አግባብ በአንቀጽ 
48 ሊይ በዝርዝር በተዯነገገው መሠረት ስሇመሆኑ የባሇሙያ ማስረጃ በማቅረብ ከሣሸ ያሊስረደ ስሇሆነ ክሱ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

     ከሣሽ በውሣኔው ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 337 መሠረት ይግባኙ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡ 

     የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ ተጠሪዎች ተጨማሪ ቀረጡን 
ሉከፌለ አይገባም ተብል ውሣኔ መሰጠቱ ከሔጉ አኳያ ተገቢነቱ ተመርምሮ ሉወሰን እንዯሚገባው በመታመኑ 
ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

     በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የአመሌካች የቀሪ የቀረጥ ክፌያ ጥያቄ አግባብነት 
ከሔጉ አኳያ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

ወዯ አገር የሚገባ ዕቃ ቀረጥ ማስከፇያ ዋጋ ምን ያህሌ እንዯሆነና እንዳት እንዯሚሰራ በአዋጅ ቁጥር 
60/89 አንቀጽ 48 ሥር ተዘርዝሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌም ወዯ ሃገር በገባ ወይም ከሀገር በወጣ ዕቃ ሊይ የተከፇሇው 
ቀረጥ በማናቸውም ምክንያት ሉከፇሌ ከሚገባው ቀረጥ ያነሰ መሆኑ በምርመራ የተዯረሰበት እንዯሆነ ባሇሥሌጣኑ 
የዕቃውን ባሇቤት ወይም ወኪለን በሌዩነት ያሌተከፇሇውን ቀረጥ ማስከፇሌ እንዯሚችሌ በአንቀጽ 57/1/ ሊይ 
ሥሌጣን ተሠጥቶታሌ፡፡ 

     አመሌካች በቀሪነት የሚፇሇግ የቀረጥ ክፌያ ስሊሇ ተጠሪዎች ይህንኑ ቀሪ ክፌያ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት 
ክሱ የተመሠረተው ተጠሪዎች ያስገቡት ዕቃ ኢንቮይሳቸው ዋጋው በመ/ቤቱ ከሚገኘው ዲታ ቤዛችን ጋር 
ሲወዲዯር አንሶ በመገኘቱ ውዴቅ ተዯርጎ በዲታ ቤዙ መሠረት ዋጋ ሲፇሇግ የተወሰኑት ዕቃዎች ዋጋቸው 
ስሊሌተገኘ በተገኙትና ባሌተገኙት መካከሌ ያሇውን ሌዩነት የመ/ቤቱ መመሪያ በሚፇቅዯው መሠረት በኘሮፖርሽን 
ተሰርቶ ቀረጡን እንዱከፌለ ከተዯረገ በኃሊ ዝራዝራቸው በዲታ ቤዝ ያሌተገኙ ዕቃዎች ዋጋቸው ከዋናው መ/ቤት 
ሲሊክሌን በሌዩነት የሚፇሇግ ቀሪ የቀረጥ ክፌያ መኖሩን አረጋግጠናሌ በሚሌ ነው፡፡ 

     ተጠሪዎችም አመሌካች በኘሮፖርሽን ቀረጥ ሇማስከፇሌ የሚያሰችሌ የሔግ ዴጋፌ የሇውም ተገቢ ሰነድችንም 
አቅርበን ቀረጡ የተከፇሇ ስሇሆነ ቀሪ ክፌያ አሇ ተብል የቀረበው ክስ የሔግ መሠረት የሇውም በማሇት ክርክር 
አቅርበዋሌ፡፡ 
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     ሆኖም ግን የአመሌካች መ/ቤት የዋጋ ዝርዝራቸውን በዲታ ቤዝ በተገኘውና ባሌተገኘው መካከሌ ሌዩነቱን 
በኘሮፖርሽን ስላት መሠረት እንዯሚያስከፌሌ ሇተጠሪዎች ሲገሌጽ ተጠሪዎች ተቀብሇው ቀረጡን ከፌሇዋሌ፡፡ 
አመሌካች ቀረጡን የማስከፌሊችሁ በኘሮፖርሸን ስላት ነው ካሇ በላሊ አገሊሇጽ የተጠሪዎችን ኢንቮይስ ውዴቅ 
ማዯረጉን የሚያመሇክት ስሇሆነ በአዋጁ አንቀጽ 53/1/ በተቀመጠው አግባብ መሠረት ተቃውሟቸውን 
አስመዝግበው የጉምሩክ ሹሙ በሚወሰነው መሠረት ቀረጥ መክፇሌ ይገባቸው የነበረ ሲሆን በዚህ መሌኩ 
ተቃውሞ ካሊዯረጉ በኘሮፖርሽን ስላት የተጠየቀውን የቀሪ ቀረጥ ክፌያ ጥያቄ እንዯተቀበለት የሚቆጠር ነው፡፡ 

     ስሇሆነም አመሌካች ክሰ የመሠረተበትን የቀረጥ ክፌያ ጥያቄ በተጠሪዎች በኩሌ በሔጉ አንቀጽ 53 አግባብ 
ተቃውሞ ያሌቀረበበት እንዯመሆኑ መጠን የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪዎች ተቃውሞ ባሊቀረቡበት ሁኔታ 
አመሌካች በኘሮፖርሽን ቀረጥ ሇማስከፇሌ የሚችሌበትን አግባብ አሊስረዲም በማሇት የክፌያ ጥያቄውን ሳይቀበሇው 
መቅረቱ ከአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀጽ 57 እና 53/1/ አኳያ ተገቢነት የላሇውና የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 68030 ሔዲር 19 ቀን 2000 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 76136 መጋቢት 2 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች አመሌካች ክሰ ያቀረበበትን ብር 47,638.24/አርባ ሰባት ሺ ስዴስት መቶ ሠሊሳ ስምንት ብር 
ከሀያ አራት / ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ተከፌል እስካሇቀ ዴረስ ከሚታሠብ 9  /ዘጠኝ በመቶ/ ወሇዴ 
ጋር እንዱከፌለ ተወስኗሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሠ/ሽ 
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