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የሰ/መ/ቁ. 133773 

ሏምላ 14 ቀን 2009 ዒ.ም 

                  ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው  

                        በእውቀት በሊይ  

                        እንዲሻው አዲነ 

                        ሃይለ ነጋሽ 

                        እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- አቶ ተክላ ፇረጃ ጋዱሳ ጠበቃ ሳሙኤሌ ኤፌሬም ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የኢ/ያ ገ/ ጉ/ ባሇስሌጣን የመርካቶ ቁ.1መካከሇኛ ግብር ከፊዬች ቅርንጫፌ ፅ/ቤት 

አሌቀረቡም  

       መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የንግዴ ሥራ ግብር ክፌያን በሚመሇከት የአሁን አመሌካች ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ያቀረቡትን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡አመሌካች ሇግብር ይግባኝ 

ሰሚው ጉባኤ ያቀረቡት ቅሬታ ይዘት በአዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ በመጋዘን ማከራየት ንግዴ ስራ 

ሊይ  የተሰማሩ መሆኑን፤በ2006 ዒ/ም ግብር ዘመን ገቢውን በመዝገብ በመያዝ እና በማሳወቅ 

የሂሳብ መዝገብ አቅርቤ እያሇ ሳያጣራ ከግብር/ ታክስ አወሳሰን ስርአት ውጪ ከተያዘብህ ያነሰ 

አመታዊ ሽያጭ ነው ያሳየኸው በሚሌ ብቻ ውዴቅ በማዴረግ የወሰነበትን የቀን ገቢ ግምቱን 

ሳይገሌፅሌኝ ታክሱን በግምት በወሰንኩት ሌትከፌሌ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ ፡፡ ገቢየን 

የማሰበስበው በተጠሪ በታወቀና ራሱ አዞ ባስገዛኝ በሂሳብ መመዝገብያ ማሽን ሆኖ ባሇበት 

እንዱሁም መብራት ሲጠፊ እና በተሇያየ ምክንያት የማይሰራ ቢሆን እንኳን ሇተጠሪ በማሳወቅ 

ራሱ በፇቀዯሌኝና ባወቀው ዯረሰኝ የሰበሰብኩትን ገቢየን መዝገብ በመያዝ አሳውቄ እያሇሁ ይህን 

ሁለ እወነታ በማሇፌ ዴርጅቱን በግንባር አይቶ የገመተበትን ጊዜ ሳይገሌፅ የወሰነው ከአወሳሰን 

ስርአት ውጭ ነው ፡፡ በላሊ በኩሌ የቀን ገቢያቸው ብር 1,000 (አንዴ ሺህ ብር) መሆኑ አምነው 

ፇርመዋሌ በማሇት የገሇፀው እኔ በወቅቱ በቦታው አሌነበርኩም የነበረው ሌጄ አስፇራርተውና 

ተቆጥተው ያስፇረሙት መሆኑ ገሌፆሌኛሌ ፡፡ ስሇሆነም የምስራበት መጋዘን እጅግ በጣም 
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አነስተኛ በመሆኑ ጉባኤው በአካሌ የስራ እንቅስቃሴውን ተመሌክቶ  የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ 

አሇመሆኑን ጠቅሰው ተጠሪው አሊግባብ የጠየቃቸውን ክፌያ ጉባኤው ውዴቅ እንዱያዯርግሊቸው 

ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

ተጠሪው ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በሰጠው መሌስ የአመሌካች ሇ2006 ዒ/ም የግብር ዘመን 

ያቀረቡትን የሂሳብ መዝገብ መርካቶ መሃሌ ካሊቸው መጋዘን ማከራየት ስራ ጋር ሲነፃፀር በጣም 

ዝቅተኛና ሉቀራረብ የማይችሌ ከመሆኑም በሊይ ግብር ከፊዩ እራሳቸው ከሰጡት የቀን ገቢ መረጃ 

እንኳን በጣም የራቀ መረጃ ስሊቀረቡ ተጠሪ በህግ መሰረት እና ባሇው መረጃ መሰረት በማዴረግ 

መወሰኑ ተገቢ ነው ፡፡ የአመሌካች መጋዘን ያሇበት የስራ ቦታ ከፌተኛ የገበያ ቦታ መሃሌ 

መርካቶ ኬኔዱ ህንፃ አጠገብ ሰፉ እቃ የማስቀመጥ አገሌግልት ፇሊጊና ተጠቃሚ ያሇበት ሊይ 

በመሆኑ የቦታው ስፊትም 65 ካ.ሜ.የሆነ ትንሽ ሱቅ ተከይተው የሚሰሩ ባሇሱቆች ሱቆቻቸውን 

ሇማሳያ ብቻ እየተገሇገለ እቃዎቻቸውን በማስቀመጥ የሚጠቀሙበት ነው እራሳቸው ጥቅምት 25 

ቀን 2007 ዒ/ም ሇቀን ገቢ ገማቾች በሰጡት መረጃ ሊይ በቀን 1,000 (አንዴ ሺህ ብር) አገኛሇሁ 

ያለትን በመውሰዴ ቢታይ እንኳን የአመት ሽያጭ ብር 365,000 (ሶስት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ 

ብር) ነው፡፡ ምንም ገቢ አሊገኘሁም ቢለ እንኳን ያመኑዋቸው አራት ወራት ቢሰሊ የሚመጣው 

ብር 120,000 (አንዴ መቶ ሃያ ሺህ ሆኖ ሳሇ ባቀረቡት ሂሳብ መዝገብ ሊይ አገኘሁ ያለት ሽያጭ 

ብር 89,100 (ሰማንያ ዘጠኝ ሺህ አንዴ መቶ) ሲሆን በዚህም በቀን 244.11(ሁሇት መቶ አርባ 

አራት ብር ከአስራ አንዴ ሳንቲም) በመሆኑ የአመሌካች የሂሳብ መዝገብ እምነት ስሊጣንበት 

ውዴቅ አዴርገነዋሌ ፡፡ የቀን ገቢ ግምቱ የተከናወነው በዴብቅ ሳይሆን ገማች ኮሚቴ ዴርጅታቸው 

ዴረስ በመሄዴ ይግባኝ ባይ በሰጡት መረጃ መሰረት በማዴረግ የንግዴ ቤቱ አያያዝና የመጋዘኑ 

ስፊት፣እቃ የመያዝ አቅም ና የአካባቢውን ሁኔታ በዚሁ ተግባር የተሰማሩ ብዙ ነጋዳዎች ውሱን 

መሆናቸው በማየጥ አመሌካች በሰጡት በቀን ብር 1,000 (አንዴ ሺህ ብር) ሊይ የተወሰነ 

በመጨመር ብር 1,400 (አንዴ ሺህ አራት መቶ ብር) በማዴረግ የተገመተ መሆኑን በመጥቀስ 

አቤቱታቸው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የግብር ይግባኝ ሰሚው ጉባኤ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ከቀን ገቢ ግምት ግማሽ በታች 

በሆነ መሌኩ በሂሳብ መዝገብ ያቀረቡትና ያሳወቁት ገቢ በበቂ እና አሳማኝ ምክንያቶች የተዯገፇ 

ሆኖ ስሊሊገኘነው መሌስ ሰጪ በ2006 ዒ/ም ግብር ዘመን የቀን ገቢ ግምት ብር 1,400 (አንዴ 

ሺህ አራት መቶ) ብር በመያዝ ግብርና ታክስ የወሰነበት አግባብ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት 

አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ  ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ግራቀኙን አከራክሮ 

ውሳኔውን አጽንቶታሌ፡፡በመቀጠሌ አመሌካች ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 
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ችልት ቅሬታ ያቀረቡ ቢሆንም መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሌተፇጸመም በማሇት አቤቱታቸው 

ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡-አመሌካች  የ2005 ዒ/ም የግብር ዘመን 

በተመሳሳይ ባሰራሁት የሂሳብ መዝገብ በባሇሞያ ሂሳብ መዝገብ ተሰርቶ የቀረበውን ይህንኑ በህጉ 

በተጣሇበት ግዳታ ሳይመረምር የ2006 ዒ/ም የግብር ዘመን በተመሇከተ በባሇሞያ ሂሳብ መዝገብ 

ተሰርቶ የቀረበውን ተጠሪው መስሪያ ቤት በሂሳብ መዝገብ የቀረበውን አመታዊ ሽያጭ ከቀን ገቢ 

ግምት ያነሰ ነው፣ በሚሌ ምክንያት አሌቀበሌም ብል በቀን ገቢ ግምት መወሰኑ ከአዋጂ ቁጥር 

286/94 አንቀፅ 69 እና ከ64 ጀምሮ ካለት ዴንጋጌዎች የወጣ በሆነ ሁኔታ  በራሱ ግምት 

እንዴከፌሌ መወሰኑ ያሇአግባብ ነው፡፡ በመሆኑም ሇግብር ይግባኝ ሰሚው ጉባኤ ያቀረብኩት 

አቤቱታ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ 

ነው፡፡የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ሇተጠሪ ጥሪ 

ተዯርጎሇት ግራ ቀኙ በጽሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው ፡፡ ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 

አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ 

መርምሮታሌ ፡፡ በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት የሚገባው ነጥብም ተጠሪው ባቀረበው ግምት 

መሰረት አመሌካች እንዱከፌለ የተወሰነው የግብር መጠን በአግባቡ ነው ?ወይስ አይዯሇም? 

የሚሇው ጭብጥ ሆኖ አግኝተነዋሌ ፡፡ የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 69 ግብር ከፊዩ 

የሂሳብ መዝገብ እና ሰነዴ ካሌያዘ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሳብ መዝገቡን እና ሰነደን 

የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ወይም ግብር ከፊዩ በሔጉ በተወሰነው ጊዜ 

ውስጥ ገቢውን ያሊስታወቀ እንዯሆነ ግብር አስገቢው ባሇስሌጣን የግብሩን ሌክ በግምት ሉወስን 

እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የቀን ገቢ ግምትን  መሠረት 

የግብር ማስታወቂያ የሰጣቸው አመሌካች የ2006 ዒ/ም የግብር ዘመን በተመሇከተ በባሇሞያ ሂሳብ 

መዝገብ ተሰርቶ የቀረበ ቢሆንም  ተጠሪው መስሪያ ቤት በሂሳብ መዝገብ የቀረበውን አመታዊ 

ሽጭ ከቀን ገቢ ግምት ያነሰ ነው በሚሌ ምክንያት አሌተቀበሊቸውም፡፡ አመሌካች ከዚህ በፉት 

ራሳቸው ባሳወቁት የቀን ገቢ ግምት ብር1,000 (አንዴ ሺህ ብር) ነው በማሇት የገሇፁ ሲሆን 

በሂሳብ መዝገባቸው ያሳወቁት አመታዊ ገቢ ብር 89,100 (ሰማንያ ዘጠኝ ሺህ አንዴ መቶ) 

መሆኑን በዚሁ መሰረትም በዚህም በቀን 244.11(ሁሇት መቶ አርባ አራት ብር ከአስራ አንዴ 

ሳንቲም) በመሆኑ ፣አመሌካች የአመት ገቢያቸው ከግማሽ በታች ያሳወቁ በመሆናቸው ተረጋግጦ 

ያቀረቡት የሂሳብ መዝገብ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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አመሌካች ሂሳብ መዝገብ ነበረኝ በባሇሞያም አሰርቼ ያቀረብኩት ትክክሇኛ ገቢየ ነው በማሇት 

የሚከራከሩ ቢሆንም አመሌካች ከሚሰሩበት መጋዘን ስፊት እንዱሁም መጋዘኑ ሇእቃ ማከማቻነት 

በጣም አስፇካጊ በሆነ ቦታ ሊይ በመሆኑ ያቀረቡት የቀን ገቢ እምነት የማይጣሌበት ስሇመሆኑ 

ፌሬ ነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ባሇው የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው 

ተረጋግጧሌ ፡፡ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ እና በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 

112 መሰረት ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው ስሌጣን መሠረታዊ የሔግ ስሔተትን የማረም 

ሥሌጣን እንጂ ፌሬነገርን የማጣራት እና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን የሇውም ፡፡ ስሇሆነም 

በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የግብር መጠን በሔጉ መሰረት መሆኑን  ፌሬነገርን የማጣራት እና 

ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ባሇው የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች 

የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀቡት አቤቱታ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም ፡፡ 

በመሆኑም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡    

ው ሳ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በመ.ቁጥር 033/08 

ግንቦት 26 ቀን 2008 ዒ/ም ተሰጥቶ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ 

ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 25576  ሃምላ 27 ቀን  2008 ዒ/ም እንዱሁም በአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁጥር 25816 መስከረም 10 ቀን 

2009 ዒ/ም በትዔዛዝ  የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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