የሰ/መ/ቁ. 65330
ሰኔ 30 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትሔ ሚኒስቴር
ተጠሪ፡-1. አቶ ተክላ ጋርዯው
2. አቶ ሏይማኖት አባተ
3. አቶ ታረቀኝ ወሌዳ
4. አቶ ተሾመ አረጋይ
5. አቶ አብነት ዯምሰው
6. አቶ አቡኪያ ቤኛ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፋዳራለ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጄንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
በይ/መ/ቁጥር00944/2002 ሚያዚያ 15 ቀን 2002 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ የሲቪሌ ሰርቪስ ኤጄንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት
ውሳኔ ባግባቡ ነው ሲሌ በፌ/ይ/መ/ቁጥር 55990 ታህሳስ 26 ቀን 2003 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ ሊይ
ነው፡፡
ሇሰበር አቤቱታው ምክንያነት የሆነው ጉዲይም አገሌግልትና የእዴሜ መስፇርቱን
የማያሟለ ሰራተኞች ከስራ ሲሰናበቱ የመሌሶ ማቋቋሚያ ዴጋፌ እንዱያገኙ ሲዯረግ በክፌያው ሊይ
የስራ ግብር ሉቀነስ ይገባሌ ወይስ አይገባም በሚሇው ሊይ የሲቪሌ ሰርቪስ አስተዲዯር ፌርዴ ቤትም
ሆነ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የስራ ግብር ሉቀነስ አይገባም በማሇት ውሳኔ
በመስጠታቸው ነው፡፡በዚህ መሰረት በቀረበው አቤቱታ መነሻነት ጉዲዩ ሇሰበር ይቀርባሌ የተባሇው
ይህንኑ ነጥብ ሇማጣራት ሲሆን አግባብ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
ተመርምሯሌ፡፡ ሇዚህም ስሇገቢ ግብር የሚዯነግገውን የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 መመሌከቱ
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ተገቢ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 10(1) ስር በግሌፅ እንዯተመሇከተው ማንኛውም ሰው በመቀጠር
ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ሊይ የገቢ ግብር ይከፌሊሌ በማሇት ተቀምጧሌ፡፡ ከግብር ክፌያ
ነጻ የሆኑትን አስመሌክቶ በአዋጁ አንቀጽ 13 ሊይ በዝርዝር ሲገሌጽ አሁን የሰበር አቤቱታ
የቀረበበትን ጉዲይ አይነት በግሌፅ ከስራ ግብር ነፃ ስሇመሆኑ አይጠቅስም፡፡ ይህ አንቀፅ ከግብር ክፌያ
ነፃ የሆኑትን ከዘረዘራቸው ውስጥ ማናቸውንም አይነት የጡረታ ጥቅም፣ወይም በተቀባዩ ሰው ሊይ
በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ካሳ ወይም በላሊ ሰው ሊይ በዯረሰ የሞት አዯጋ የሚሰጥ የካሳ ክፌያ የሚለት
ይገኙበታሌ፡፡የካሣ ክፌያ ሲባሌም በሔጉ ሊይ በግሌፅ እንዯተመሇከተው በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ወይም
በዯረሰ የሞት አዯጋ የሚሰጥ የካሳ ክፌያ የሚመሇከት እንጂ ማናቸውንም የካሳ ክፌያ ሁለ ከግብር
ነጻ መሆኑን የሚጠቅስ አይዯሇም፡፡በመሰረቱ የስራ ግብር የሚከፇሇው ማንኛውም ሰው በመቀጠር
ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ሊይ ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 10(1) በግሌፅ
ያሰፇረው ሲሆን አዋጁ ገቢን አስመሌክቶ በሰጠው የትርጉም ክፌሌ ሊይ ገቢ ማሇት ማናቸውም
የኢኮኖሚ ጥቅም ሲሆን በመዯበኛነት የተገኘ ባይሆንም ከማናቸውም ምንጭ በጥሬ ገንዘብ ወይም
በአይነት በማናቸውም መሌክ ሇግብር ከፊዩ የተከፇሇው በስሙ የተያዘሇትን ወይም የተቀበሇውን
ጥቅም ሁለ እንዯሚጨምር እንዱሁም ግብር የሚከፇሌበት ገቢ ማሇት ዯግሞ በአዋጁና በአዋጁ
መሰረት በሚወጡት ዯንቦች መሰረት ማናቸውም ወጪ እና ላልች ተቀናሽ ሂሳቦች ከተቀነሱ በኋሊ
የሚቀረው የገቢ መጠን መሆኑ አዋጁ
በአንቀጽ 2(10) እና 1(11) አስፌሯሌ፡፡ በመሆኑም
ሇተጠሪዎች ይከፇሌ የተባሇው የመቋቋሚያ ክፌያ ግብር የሚከፇሌበት ገቢ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ
የሔግ መሰረት አሊገኘንም፡፡በዚህም መሰረት በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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