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 የሰ/መ/ቁ.  69921 
                                                ጥር 2 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ አበበ ገ/እግዚአብሓር ጠበቃ ዮሏንስ ዘሇቀ  ቀረበ  

ተጠሪ፡- አራዲ ክፌሇ ከተማ ገቢዎች ጽ/ቤት ዏቃቤ ህግ ተወዲጅ ሲማ ቀረቡ    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ አስተዲዯር የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ፤ የአዱስ አበባ 
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት  የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ 
አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የንግዴ ሥራ ገቢ ግብርን የሚመሇከት ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻ አመሌካች የ2000 ዓ.ም የበጀት ዘመን ብር 472,594.89 /አራት መቶ ሰባ ሁሇት 
ሺህ አምሥት  መቶ ዘጠና አራት ብር ከሰማኒያ ዘጠኝ ሣንቲም/ ያሌተጠራ ትርፌ ያገኘ 
መሆኑን የሚያሣይ የሑሣብ መዝገብ አቅርቦ ብር 83,507.02 /ሰማኒያ ሶስት ሺህ አምስት መቶ 
ሰባት ብር ከዜሮ ሁሇት ሣንቲም/ የንግዴ ሥራ ከፌሎሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በአመቱ ውስጥ 
ያገኙት ጠቅሊሊ ገቢ ብር 5,647,298.90 /አምስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ አርባ ሰባት ሺህ ሁሇት 
መቶ ዘጠና ሥምንት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ መሆኑን አመሌካች ያቀረበው የሂሣብ መዝገብ 
የሚያሣይ መሆኑን ካረጋገጠ በኋሊ አመሌካች የተሠማራበት የፅሔፇት መሣሪያ አስመጭነት 
ሥራ ዘርፌ ዕቃዎች የጉምሩክ ፍርማሉቲ አሟሌተው ከገቡበት አሥራ አምስት ፏርሰንት 
ያሌተጣራ ትርፌ የሚገኝ መሆኑ በአዱስ አበባ አስተዲዯር ገቢዎች የተጠና ጥናትና የተዘጋጀ ቼክ 
ሉስት ያሇ መሆኑን በመግሇፅ በዚሁ ስላት አመሌካች ብር 3ዏ3,61ዏ.71 / ሶስት መቶ ሶስት ሺህ 
ስዴስት መቶ አስር ብር ከሰባ አንዴ ሣንቲም /ያሌተጣራ ትርፌ ስሊሇ በዚሁ ስላት  ግብር 
እንዱከፌሌ የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ተጠሪ ሇአመሌካች ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ በሰጠው የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ግብር 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አቅርቧሌ፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
ተጠሪ የሰጠውን የገቢ ግብር ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ 
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አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
አቅርበው  አቤቱታቸው ተቀባይነት አሌተገኘም፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካች ያቀረብኩት የሂሣብ 
መዝገብ የዋጋ ማሣነስ ወይም underinvocing የላሇው ነው፡፡ አመሌካች የሑሣብ መዝገቡን 
ተቀብልታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ተጠሪ ተጨማሪ ግብር እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 
286/94 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ጥቅምት 14 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በተፃፇ 
ሇሰበር አቤቱታ በሰጠው መሌስ ተጠሪ አመሌካች ባቀረቡት የሑሣብ መዝገብ ሊይ ያለትን 
ጥቃቅን ስህተቶች በማረም ውሣኔ የሰጠው የአዋጅ ቁጥር 286/94 ዴንጋጌዎችን መሠረት 
በማዴረግ በመሆኑ የፇፀመው መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ተጠሪ ቀዯም 
ብል በተዘጋጀ መመሪያና ቼክ ሉስት መሠረት በማዴረግ አመሌካች ተጨማሪ ግብር እንዱከፌሌ 
መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪ ያቀረብኩትን የሑሣብ መዝገብ ከተቀበሇ በኋሊ 
በተሰማራሁበት የፅሔፇት መሣሪያዎች አስመጭነት ንግዴ ዘርፌ ሉገኝ ይችሊሌ ተብል በግምት 
የተዘጋጁ የትርፌ ተመን መሠረት የግብር ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት  ተከራክረዋሌ፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 69/1/ ግብር ከፊዩ ምንም አይነት የሂሣብ መዝገብና ሰነዴ ያሌያዘ 
እንዯሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሣብ መዝገቡንና ሰነደን የግብር አስገቢው 
ባሇሥሌጣን ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ወይም ግብር ከፊዩ በዚህ ህግ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ 
ገቢውን ያሊሣወቀ እንዯሆነ የግብር አስገቢው ባሇሥሌጣን የግብሩን ሌክ በግምት ሉወስን ይችሊሌ 
በማሇት ይዯግጋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በዓመት ውስጥ አስገብቸዋሇሁ በማሇት በሑሣብ መዝገብ 
ያሣወቀውን ብር 5,647,298.9ዏ እና ላልች የወጪ መግሇጫዎች የተቀበሇ መሆኑ ሇግብር 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ባቀረበው ክርክር አረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በበጀት ዓመቱ 
አግኝቻሇሁ በማሇት መግሇጫ ያቀረበበት ያሌተጣራ ትርፌ በዘርፈ ይገኛሌ  ተብል በጥናት 
ከተረጋገጠው እና  በመመሪያ ከተወሰነው አማካኝ ያሌተጣራ ትርፌ በታች መሆኑን በማገናዘብ 
ይህንን የሑሣብ ስህተት በማስተካከሌ የግብር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ የአመሌካችን የሑሣብ መዝገብ በከፉሌ በመቀበሌና በከፉሌ በማስተካከሌ አመሌካች 
ተጨማሪ የገቢ ግብር እንዱከፌሌ መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 71 ዴንጋጌ 
መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ጋር የሚቃረን ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም የህጉ ዴንጋጌ 
ተጠሪ አመሌካች ያቀረበው የሑሣብ  መዝገብ ሙለ በሙለ የማይቀበሌበት በቂ ምክንያት ካገኘ 
የአመሌካችን የሑሣብ መዝገብ ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ግብሩን በግምት የመወሰን 
ሥሌጣን ሇተጠሪ ይሰጠዋሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች  ያቀረበው የሑሣብ 
መዝገብ በከፉሌ  ተቀባይነት ያሊቸው የሑሣብ  መግሇጫዎችን የያዘ በከፉሌ ዯግሞ የሑሣብ 
አያያዝና የአሠራር ስህተት ያሇበት ሆኖ ቢገኝ ተጠሪ በሂሣብ  አያያዝ የተፇጠሩ ስህተቶችን 
በማስተካከሌ  የግብር ውሣኔ ከመስጠት የአዋጅ አንቀፅ 69 ዴንጋጌዎች የሚገዴቡ /የሚከሇክለ/ 
አይዯለም፡፡ 
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ከዚህ አንፃር ስንመዝነው ተጠሪ አመሌካች በ2ዏዏዏ ዓ.ም የበጀት ዓመት የፅህፇት መሣሪያዎችን 
በማስመጣት ስሊገኘው ጠቅሊሊ ገቢና ስሇላልች ወጭዎች ያቀረበውን የሂሣብ መግሇጫ 
ተቀብሎሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች በበጀት ዓመቱ ወዯ አገር ውስጥ ያስገባውን የፅሔፇት መሳሪያ  
በመሸጥ አግኝቸዋሇሁ ብል በሑሣብ መዝገቡ መዝግቦ የያዘው ያሌተጣራ ትርፌ የፅሔፇት 
መሣሪያዎችን ወዯ አገር ውስጥ በማስገባት እንዯሚገኝ በጥናት ተሇይቶ ከተያዘው አማካኝ 
ያሌተጣራ የትርፌ መጠን ዝቅተኛ ሆኖ በመገኘቱ  አመሌካች በዓመት ውስጥ ስሊገኘው 
ያሌተጣራ ትርፌ ሠርቶ ያቀረበውን የሂሣብ መግሇጫ ተጠሪ ሙለ በሙለ ትክክሌ ነው ብል 
አሌተቀበሇውም፡፡ ስሇሆነም ያሌተጠራ የትርፌ መጠን ሇመወሰን የወጣውን መመሪያና ቼክ ሉስት 
መሠረት በማዴረግ የአመሌካችን ያሌተጣራ የትርፌ መጠን የሑሣብ መግሇጫ በማስተካከሌ 
አመሌካች ተጨማሪ የገቢ ግብር እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 69 
ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

 የአዱስ አበባ ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፤  የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት  ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ   
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