የሰ/መ/ቁ 66350
ጥር ዏ2 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ቴዎዴሮስ ዯበሊ ጠበቆች ሽፇራው ጉላና ተኮሊ መሸሻ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ ባሇስሥሌጣን የሌዯታ ክፌሇ ከተማ አነስተኛ
ግብር ከፊዮች ቅርንጫፌ ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ ተወዲጅ ሲማ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ የግብር ሰብሳቢ ባሇስሌጣን አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ በሚሰጠው የግብር ማስታወቂያ ውሣኔ
ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሇግብር ጉባኤ ሇማቅረብ የተፇቀዯውን ጊዜና የጊዜውን ስላት
የሚመሇከት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሚያዚያ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም አሻሽሇው ያቀረቡት
አቤቱታ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታቸው ከ1998 ዓ.ም እስከ 2ዏዏ1 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው የግብር
ዘመን እንዱከፇሌ የተወሰነብኝ የንግዴ ስራ ገቢ ግብር ያሊግባብ እና ከአቅሜ በሊይ ነው ፣ ይህንኑ
ቅሬታ ሇተጠሪ መስሪያ ቤት አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ባቀርብም ኮሚቴው ተመሣሣይ ውሣኔ
አስተሊሌፍብኛሌ በማሇት ጉባኤው አመሌካችን ያቀረቧቸውን ማስረጃዎችንና የግብር
ማህዯራቸውን በማስቀረብ ጉዲዩን በመመርመር ፌትሏዊ ዲኝነት እንዱሰጥ ይወሰንሇት ዘንዴ
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪም ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስ የአመሌካች ይግባኝ
ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበው በሔጉ የተመሇከተው የሰሊሣ ቀን የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ
ከአሇፇ በሁዋሊ መሆኑን ጠቅሶ በዚህ መቃወሚያ መሠረት ይግባኙ ውዴቅ እንዱሆንና ይህ
የሚታሇፌ ከሆነ ዯግሞ ፌሬ ጉዲዩም ተቀባይነት የሇውም የሚሌባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝሮ
ተከራክሯሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ጉባኤም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያውን በጭብጥነት ይዞ
ጉዲዩን በመመርመር ይግባኙ አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 1ዏ7/2/1/ በሚዯነግገው መሠረት
በሰሊሣ ቀናት ውስጥ ያሌቀረበ ነው በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች
ባሇማስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱ
ግራ ቀኙን ከአከራከረ እና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሬጅስትራርን በመጥራት ጉዲዩን ከአጣራ
በሁዋሊ የሰሊሣ ቀናት ጊዜ ሳያሌፌ አመሌካች ይግባኛቸውን ማቅረባቸው ተረጋግጧሌ በማሇት
የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤን ውሣኔ ሽሮ በፌሬ ነገሩ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን እንዱወስን
በማሇት ጉዲዩን ሇጉባኤው መሌሶሇታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዱስ
አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ችልቱ የከተማው ይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠውን ውሣኔ
አፅንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች መጋቢት ዏ7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፊት አራት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ በሔጉ በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ የይግባኝ አቤቱታውን ሇግብር
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ይግባኝ ጉባኤ አቅርበው አመሌካች የተጠሪ መስሪያ ቤት ሃምሣ ፏርሰንት /50%/ የይግባኝ
ማስያዣ እና የዲኝነት ሂሣብ እንዱከፌሌ የግብር ይግባኝ ጉባኤ ሬጅስትራር አመሌካችን ሲያዝዙ
አመሌካች የተተመነውን ሂሣብ በባንክ ሲፑኦ አሰርተው ካስገቡ በሁዋሊ የሲፑኦ ማስረጃ
ስሇማንቀበሌ ሲፑኦው ወዯ ዯረሰኝ መሇወጥ አሇበት በማሇት አቤቱታቸውን ሬጅስትራሩ
ባሇመቀበሊቸው ሇተከሰተው የጊዜ ማሇፌ አመሌካች የሚቀጡበት አግባብ የሇም በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች የይግባኝ ማስያዣና
የዲኝነት ሂሣብ በሲፑኦ መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. አሰርተው ሇፊይናንስ ቢሮ መጋቢት 13
ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ብር 223,696.52 /ሁሇት መቶ ሃያ ሶስት ሺህ ስዴስት መቶ ዘጠና ስዴስት
ብር ከሃምሣ ሁሇት ሣንቲም /ሇዲኝነት ብር 83ዏ3.48/ ስምንት ሺህ ሶስት መቶ ሶስት ብር
ከአርባ ስምንት ሣንቲም/ ከፌሇው ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በወቅቱ
አቅርበው
እያሇ
የጉባኤው ሬጅስትራር ሲፑኦውን ወዯ ዯረሰኝ መሇወጥ አሇበት በማሇት አቤቱታውን
ባሇመቀበሊቸው የይግባኝ ማቅራቢያ ጊዜ አሌፎሌ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇትም ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር በሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ
በCPO መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በማሰራት ከተጠሪ ቢሮ ሰሊሣ ቀን ከማሇፊ በፉት ቀርበው
የነበሩ መሆኑና ተጠሪ የገቢ ግብር ይግባኝ ሇማቅረብ በCPO አመሌካች ያቀረቡትን መያዣ
ዯረሰኝ ቆርጦ 13/07/2002 ዓ.ም የሰጠ ሲሆን የገቢ ግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ሊይ ይግባኝ
ሇማቅረብ በመያዣነት ያቀረቡትን CPO ወዯ ዯረሰኝ ካሌተሇወጠ በማሇት ሬጅስትራሩ ሳይቀበሇው
ቀርቶ በ13/7/2002 ዓ.ም ግን ዯረሰኝ ቆርጦ የሰጠ መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ
ነው፡፡
በመሰረቱ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 107 ዴንጋጌ መሠረት አንዴ በማንኛውም
ግብር /ታክስ አወሳሰን ቅር የተሰኘ ግብር ከፊይ በአንቀፅ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር
የተቀመጡትን ግዳታዎችን አሟሌቶ ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት
መሆኑ በሔጉ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት በአዋጅ አንቀፅ 107/2/ ስር የተመሇከቱት
ግዳታዎች ግብር ከፊዩ
አከራካሪ የሆነውን የግብር መጠን 50% /ሃምሣ ከመቶ/ ሇግብር
አስገቢው ባሇስሌጣን ማስያዝ እንዯአሇበትና ይግባኙንም የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ሇግብር ከፊዩ
በዯረሰው ወይም በአቤቱታው ኮሚቴ ውሣኔ በተሰጠ በሰሊሣ ቀን ወስጥ መቅረብ እንዯአሇበት
የሚያሳዩ ስሇመሆናቸው ንኡስ ዴንጋጌው በፋዯሌ “ሀ” እና “ሇ” ስር ዘርዝሮ አስቀምጧሌ፡፡
የአዋጅ አንቀጽ 108 ዴንጋጌ ሲታይም ይግባኙ የቀረበበት ቀን የሚባሇው በቀጥታ ሇይግባኝ
ጉባኤው የቀረበ ሲሆን ይግባኙ ሇመዝገብ ቤት የተመዘገበበት ቀን ወይም በሪኮማንዳ የተሊከ
ሲሆን በፕስታ ቤት የተመዘገበበት ቀን እንዯሚሆን አስቀምጧሌ፡፡
አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በዚህ የህግ ይዘት ሊይ ክርክር የሊቸውም፡፡ ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው
አመሌካች በጊዜ ገዯቡ ይግባኛቸውን አቅርበዋሌ? ወይስ አሊቀረቡም? የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡

519

እዚህ ሊይ የሚነሣው ጥያቄ አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ መያዣው
በሚፇፀመበት ሥርአት በCPO አሰርተው ሇተጠሪ ጊዜው ከማሇፈ በፉት ማቅረባቸው ከተረጋገጠ
በCPO ሇክፌያ ያቀረበውን ገንዘብ አወራርድ ዯረሰኝ ሇመስጠት ተጠሪ በአጋጠመው የአሰራር
ወይም ላሊ ችግር ምክንያት ቀናት ወይም ወራት ቢወሰዴበት ይግባኝ ባዩ ይግባኝ ሇማሇት
መክፇሌ ያሇበትን ገንዘብ በጊዜው አሌከፇሇም ሉባሌ ይገባዋሌ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ጥያቄ
ከሔጉ አጠቃሊይ መንፇስና ዓሊማና ሔግ አውጭው ሉያሣካው ከሚፇሌገው ግብ አንፃር
መመርመርና ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ ሔግ አውጭው የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ የዯረሳቸው
ሰዎች የውሣኔ ማስታወቂያ በዯረሳቸው በሰሊሣ ቀን ውስጥ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ 5ዏ%
/ሃምሣ ከመቶ/ ሇግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በማስያዝ ይግባኝ ማቅረብ እንዲሇባቸው በአዋጅ
ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 107/2ሀ/ ሲዯነግግ ግብር ከፊዩ ሇግብር አስገቢው መሥሪያ ቤት
ገንዘቡን ገቢ እንዱያዯርግ ሇማስገዯዴ እንጅ ገንዘቡ ገቢ ግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት ዯረሰኝ
ሣይሰጥ ቢቆይ በመሥሪያ ቤቱ የአሰራር ችግር ምክንያት የግብር ከፊዩ ይግባኝ የማቅረብ መብቱ
እንዱጣበብ በማሰብ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ተጠሪ ክፌያ የሚቀበሌበትን ሥርአት
በማሟሊት ማሇትም በCPO መክፇሌ አሇብህ ተብል የተወሰነበትን የንግዴ ገቢ ግብር 50%
የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ በዯረሰው በሰሊሣኛው ቀን ማሇትም 10/07/2002 ሇተጠሪ ገቢ
አዴርጓሌ፡፡ ይህም አመሌካች ከሊይ በተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ የተወሰነው ጊዜ ከማሇፊ በፉት
ሇተጠሪ ገቢ ማዴረጋቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሰሊሣ ቀኑ ከማሇፊ በፉት በCPO ገቢ
ሇሆነሇት ገንዘበ ዯረሰኝ ቆርጦ የሰጠው ከሶስት ቀን በኋሊ ማሇትም 13/7/2002 መሆኑ ይግባኝ
ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇበትን ገንዘብ አመሌካች ከሰሊሣ ቀን በኋሊ ነው ገቢ ያዯረገው ከሚሇው
መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
የተከሰተውን ችግር አጣርቶ ችግሩ የአመሌካች ያሇመሆኑን በመዯምዯም ይግባኝ ጊዜው ያሇፇው
በአመሌካች ችግር አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የተሇየ ፌሬ
ነገር ስሇመኖሩ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በኩሌ ያለ የአሰራር
ችግሮችና ክፌተቶች መሰረታዊ የሆነውን የአመሌካችን ይግባኝ የማቅረብ መብት በማያጣብብ
ሁኔታ በመተርጏም የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠው ውሣኔ የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት
መቀበለ የሔጉን ዴንጋጌ አተረጋጏምና ተፇፃሚነት ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባ በመሆኑ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 14957 ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3
ዓ.ም. የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ ተሽሯሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 14285 ሔዲር 29 ቀን
2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
3. የአዱስ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አመሌካች የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ከማሇፈ
በፉት በመያዣነት መከፇሌ የሚገባውን ገንዘብ ሇተጠሪ ያስያዙ በመሆኑ የቀረበሇትን ይግባኝ
በመመርመርና የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን ሇግብር ይግባኝ
ሰሚ ጉባኤ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሶ መሊኩ ተገቢ
ነው ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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