የሰ/መ/ቁ 72824
ሏምላ 18 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡-የቦላ ክፌሇ ከተማ ገቢዎች ፅ/ቤት
ተጠሪ፡-አቶ ሚሉዮን አሰፊ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አንዴ በሔጉ አግባብ ዯረጃው ተሇይቶ ግብሩን ሲከፌሌ የቆየ ግብር ከፊይ የገቢ መጠኑ
ሲሻሽሌ የግብር ከፊይነቱ ዯረጃ ሇወጥ የሚወሰነው በግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ነው ወይስ
በግብር ከፊዩ ነው? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሲሆን በዚህ አካሌ ይግባኝ ያቀረቡት የአሁኑ
ተጠሪ ናቸው፡፡ተጠሪ ሇዚህ አካሌ ባቀረቡት የይግባኝ ቅሬታ በጥብቅና አገሌግልት የጥብቅና
ፇቃዴ በዯረጃ "ሏ" ከፊይነት ያወጡ መሆኑ፣የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት ከዯረጃ "ሏ" ግብር
ከፊይነት ወዯ ዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይነት እንዱሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ ሳይኖር ተርን ኦቨር ታክስ
አሳውቀህ አሌከፇሌህም፣የ ዯረጃ ሇ ግብር ከፊይ ሁነህ መዝገብ ሳትይዝ ቀርተሃሌ በሚሌ
መዝገብ ባሇመያዝ ቅጣት የጣሇባቸው መሆኑንና ይህ ተግባር ከአዋጁ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ
48(1)፣89(1) እና ከዯንብ ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 22(2)
ዴንጋጌዎች አንፃር ሔጋዊ
ያሇመሆኑን
ገሌፀው
የአመሌካች
መስሪያ
ቤት
ውሳኔ
እንዱሻርሊቸው
ዲኝነት
ጠይቀዋሌ፡፡ጉባኤውም የአሁኑ አመሌካች መሌስ እንዱሰጥበት ያዯረገ ሲሆን አመሌካች ባቀረበው
መሌስም ተጠሪ አመታዊ ገቢያቸው ከብር 100,000.00 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) በሊይ በመሆኑ
የዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይ መሆናቸውን እንዯሚያሳይ፣የዯረጃ ሇ ግብር ከፊይ ዯግሞ የተጨማሪ
እሴት ታክስ ተመዝጋቢ እስካሌሆነ ዴረስ በዯረጃው የሚጣሇውን ማንኛውንም ታክስ መክፇሌ
እንዯሚኖርበት፣ በዚህም መሰረት በተቀመጠው የመክፇያ ወቅት ሉከፌለ እንዯሚገባ ስሇሚታወቅ
ሉከፌለ እንዯሚገባ፣ ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱም በወቅቱ ባሌከፇሇውና ሉከፇሌ በሚገባው ግብር
መነሻነት መዝገብ ካሇመያዝ መቀጫ መጣለ በሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት መሆኑን፣ተርን
ኦቨር ታክስ በአዋጅ ቁጥር 308/1995 አንቀፅ 3 መሰረት ከታክስ ነፃ ካሌተዯረገ በቀር በተጨማሪ
እሴት ታክስ ያሌተመዘገቡ ሰዎች ከአገር ውስጥ በሚሸጧቸው እቃዎችና አገሌግልት ሊይ ተርን
ኦቨር ታክስ እንዯሚከፇሌ በግሌፅ የተቀመጠና ተጠሪ ቅሬታ በቀረበባቸው ዘመናት የተጨማሪ
እሴት
ታክስ
ተመዝጋቢ
ባሇመሆናቸው
የተርን
ኦቨር
ታክስ
የመክፇሌ
ግዳታ
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እንዯአሇባቸው፣መዝገብ ባሇመያዝ የተጣሇው ቅጣትም ከዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊዮች በስተቀር
በንግዴ ስራ ሊይ የተሰማሩ በሙለ /በከፉሌ/ የሚከራዩ ሔንጻዎች ባሇቤት የሆኑ የሑሳብ
መዝገብና ሰነድችን የመያዝ ግዳታ በህግ የተጣሇባቸው መሆኑን፣ማናቸውም የግብር ከፊይ
ሇአንዴ የተወሰነ የግብር ዘመን መያዝ የሚገባውን ተገቢ የሂሳብ መዝገብና መግሇጫ ያሌያዘ
እንዯሆነ የተወሰነበትን ግብር 20% መቀጫ እንዯሚከፌሌ በሔጉ መመሌከቱን፣ተጠሪውም የዯረጃ
"ሇ" ግብር ከፊይ በመሆናቸው የሂሳብ መግሇጫ ሇመያዝ ግዳታ ባሇመወጣታቸው የተቀጡ
መሆኑንና ይህንንም ሇማዴረግ የአሁኑ አመሌካች በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን ዘርዝሮ
ተከራክሯሌ፡፡ ክርክሩ በዚኅ መሌክ የቀረበሇት ጉባኤም ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ የዯረጃ "ሇ"
ከፌይነት ዯረጃውን ራሱ መሇወጥ ነበረበት የሚሇው የአሁኑአመሌካች ክርክር የሔግ ዴጋፌ
የላሇው መሆኑንና ከ1999 እስከ 2001 ዓ.ም. ዴረስ ያሇውን ፌሬ ግብር አመሌካች ከተጠሪ
ሙለ በሙለ ከተቀበሇ በኋሊ መቀጫው መወሰኑ የህግ ዴጋፌ እንዯላሇው በምክንያትነት ይዞ
የአመሌካችን ውሳኔ ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪ መቀጫውን ሉከፌለ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ
ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ተጠሪ የግብር ከፊይነት የዯረጃ ሇውጡን ራሳቸው አውቀው የዯረጃ ሇ
ግብር ከፊይ በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት ሲገባቸው የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት
የዯረጃ ሇውጥ ውሳኔ አሊሳወቀኝም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክርና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ
የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት በመያዝ የጉባኤውን ውሳኔ በመሻር በመቀጫ
ሊይ የአሁኑ አመሌካች መስሪያ ቤት በተጠሪ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ አስመሌክቶ ጉባኤው
የመሰሇውን እንዱወስን ጉዲዩን መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ የሠበር
አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የዯረጃ ሇውጥ
ውሳኔ መሰጠት ያሇበት በግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት እንጂ በግብር ከፊዩ ሉሆን አይገባም በሚሌ
ምክንያት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ተሸሮ የጉባኤው ውሳኔ በዴምጽ
ብሊጫ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ የዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊይ ሁነው ቆይተው
ገቢያቸው ማዯጉን ራሳቸው አውቀው በዯረጃ ሇ ፌሬ ግብሩን ሲከፌለ ከቆዩ በኋሊ የዯረጃ ሇውጥ
ስሇመኖሩ አመሌካች መስሪያ ወስኖ ስሊሊሳወቀኝ በዯረጃ "ሇ" ግብር ከፊይነት መዝገብ የመያዝ
ግዳታ የሇብኝም በማሇት የሚያቀርቡትና በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አብሊጫ ዴምፅ
ተቀባይነት ያገኘው ክርክር ሔጋዊ ዴጋፌ የሇውም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ስሇመሆኑ ታምኖ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሐፌ በሰጡት መሌስ የአመሌካች መስሪያ
ቤት ክርክር የሔግ ዴጋፌ የላሇው መሆኑን ያሳያለ ያሎቸውን ምክንያቶችን አንስተው
ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች መስሪያ ቤት ነ/ፇጅም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙኝ
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም የግብር ከፊይ ዯረጃ ሇውጥ መኖሩን
የመወሰን ስሌጣን የግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ስሌጣን ነው? ወይስ የግብር ከፊዩ ነው?
የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
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ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የተሰማሩበት የገቢ ማስገኛ ስራ 1ኛ ዯረጃ የጥብቅና
ስራ ሲሆን የተጠየቁትም የ1999፣2000 እና የ2001 ዓ.ም. የግብር ዘመን መዝገብ ባሇመያዛቸው
ቅጣት እንዱከፌለ እንዱሁም በ1999 እና 2000 ዓ.ም. የግብር ዘመን የተርን ኦቨር ታክስ ፌሬ
ግብር፣ገቢን ባሇማስታወቅ ግብር በጊዜ ባሇመክፌሌ ቅጣት እንዯተወሰነባቸው የአመሌካች መስሪያ
ቤት የውሳኔ ማስታወቂያ የሚገሌጽ መሆኑን ተጠሪ የአመሌካች መስሪያ ቤትን ውሳኔ
እየተቃወሙ ያለት የዯረጃ ሏ ግብር ከፊይ በመሆን ገቢዬን ሳሌዯብቅ ያስታወቅሁና የተወሰነውን
ግብር የከፇሌኩ ስሇሆነ ግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ዯረጃዬን ሳይሇውጥ በዯረጃ ሇ ግብር
ከፊይ፣የተርን ኦቨር ታክስ ክፇሌ፣ገቢ ባሇማስታወቅና በጊዜ ባሇመክፇሌ እንዱሁም መዝገብ
ባሇመያዝ ሌቀጣ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ
መሆኑን፣ተጠሪ አመታዊ ገቢአቸው ብር 100,000.00 ስሇመሆኑ ገሌፀው በዚህ አግባብ ጥሬ
ግብሩን ሲከፌለ የነበሩ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ መረጋገጡን ነው፡፡
በመሰረቱ ግብር አስፇሊጊነቱ ዘርፇ ብዙ በመሆኑ ሔጉ ይህንኑ የግብር አስፇሊጊነት ግንዛቤ ውስጥ
በማስገባትና የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ውጤታማና ቀሌጣፊ ሇማዴረግ በማሰብ በግብር ከፊዩም
በአጠቃሊይ፣እንዯታክስ ከፊይነቱ ዯረጃና እንዯ ታክሱ አይነት በታክስ ከፊዩ ሊይ የጣሇው ግዳታ
ያሇ ሲሆን በግብር ሰብሰቢ መስሪያ ቤት ሊይም የጣሇው ግዳታ መኖሩ የሚታወቅ ነው፡፡ሁለም
የግብር ከፊይ ተገቢ በሆነው የሂሳብ አያያዝ ስርኣትና የታክስ ባሇስሌጣኑ በሚያስቀምጠውና
በሚፇቀዯው አኳኋን የሑሳብ መዛግብትንና ዯጋፉ ሰነድችን አሰናዴቶ በስራ ሂዯቱ መጠቀም
ግዳታው ተብል ከሚጠቀሱ ነጥቦች አንደ ስሇመሆኑ ከገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 እና
ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 608/2001፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ
ቁጥር 285/1994 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር 609/2001፣ ከተርን ኦቨር
ታክስ አዋጅ ቁጥር 308/1995
እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው አዋጅ ቁጥር
611/2001፣ከኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 307/1995 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ ከወጣው
አዋጅ ቁጥር 610/2001 እንዱሁም ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 78/1994 እና በስራ
ሊይ ካለት ላልች
አዋጆች፣ዯንቦች፣መመሪያዎች ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
ከሊይ የተዘረዘሩት ሔጎችን ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤትን ከአቋቋመው አዋጅ ቁጥር 587/2001
ጋር አንዴ ሊይ ስንመሇከትም ግብር ሰብሰቢ መስሪያ ቤት ግብር የሚሰበሰብበትን ጊዜና
ቦታ፣እያንዲንደ ግብር ከፊይ የሚከፌሇውን የግብር መጠን እንዱሁም ግብር የሚሰበሰብበትን
ሁኔታ የግብር መስብሰቢያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት በማያሻያማና ግሌፅ በሆነ ሁኔታ ሇግብር
ከፊዩቹ ማሳወቅ ያሇበት መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ይህ በታክስ ስርዓት ግሌጽነት እንዱኖር
የሚያዯርግ ሲሆን በታክስ ሔግ ጽንሰ ሀሳብም ሙለ ተቀባይነት ያሇውና በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ
መንግስት አንቀፅ 12 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ አንፃር ሲታይም በአግባቡ ሉተገበር የሚገባው
ጉዲይ ነው፡፡ከሊይ የተጠቀሱት ሔጎች፣ዯንቦችና በስራ ሊይ ያለ መመሪያዎች በአጠቃሊይ ሲታዩ
ሇግብር ሰብሰቢው መስሪያ ቤት ስሌጣን ሰጪ ሲሆኑ መስሪያ ቤቱ ግብርን በወቅቱ
የማስከፇሌ፣ግብር ከፊዩቹ የገቢና ወጪ ሰነዴ ካሌያዙ የግብር ክፌያ መጠንም ተምኖ
የማስከፇሌን፣ግብር ከፊዩ በግብሩ አከፊፇሌ ስርኣት የግብር ህጎችን፣ዯንቦችንና አግባብነት
ያሊቸውን መመሪያዎችን ጥሶ ከሆነ በሔግ እንዱጠየቅ ማዴረግን፣የግብር ከፊዩን ንብረት
መያዝንና የመሳሳለት ስሌጣንና ተግባራት ያለት መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡እነዚህን ስሌጣንና
ተግባራት ሇመወጣት ዯግሞ ግብር ከፊዬችን ዯረጃውን የመሇየት እና በተገቢው መንገዴ ማሳወቅ
ያሇበት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ሔጉ በግብር ከፊዩ ሊይ ከጣሊቸው መሰረታዊ ግዳታዎች መካከሌ
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ገቢን ማሳወቅና በሔጉ አግባብ ግብሩን መክፇሌ ነው፡፡ገቢን የማሳወቅ ተግባር ሇግብር ከፊዩ ዯረጃ
አወሳሰን ወሳኝ ሂዯት ሲሆን ግብርን ሇመክፇሌም ቀዴሞ መሟሊት ያሇበት ሁኔታ ነው፡፡ይህ
የማሳወቅ ተግባር ዯግሞ በሔጉ አግባብ ሇእያንዲንደ የግብር አይነት በሔግ በተቀመጠሇት ጊዜና
ባሇስሌጣኑ ተገቢ ነው ባሇው መንገዴ ተገቢውን ማስረጃ /ቅፅ /በመሙሊት መካሄዴ ያሇበት ጉዲይ
ነው፡፡በአግባቡ ያሌተያዘ መዝገብም ሆነ በሔግ በተወሰነው ጊዜ ያሌተከናወነ ገቢውን አሳውቆ
ግብር መክፇሌ ዴርጊት መቀጫን የሚያስከፌሌ ከመሆኑም በሊይ በወንጀሌ ጭምር ሉያስቀጣ
የሚችሌ ነው፡፡
በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 11፣ 14 እና 17 ዴንጋጌዎች ስር እንዱሁም በዯንብ
ቁጥር 78/1994 አንቀጽ 18 ስር የግብር ከፊዮች ዯረጃ ተዘርዝሯሌ፡፡እነዚህ ዴንጋጌዎች ሇግብር
ከፊዮች ዯረጃ መሰረት ያአዯረጉት አንደ መነሻ የግብር ከፊዩን የአመታዊ ገቢ መጠን ነው፡፡የዯንብ
ቁጥር 78/1994
የእያንዲንደ ዯረጃ ግብር ከፊይ ስሊሇበት ግዳታ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡በዚህም
መሰረት የዯንቡ አንቀፅ 19 መዝገብ የመያዝ ግዳታ ያሇባቸው ግብር ከፊዮች ዯረጃ "ሀ" እና
ዯረጃ "ሇ" መሆናቸውን የሚያሳይ ሲሆን የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 48(1) ዴንጋጌ የዯረጃ
"ሏ" ግብር ከፊዮች መዝገብ የመያዝ ግዳታ የላሇባቸው መሆኑን ሲዯነግግ የተርን ኦቨር ታክስ
አዋጅ ቀጥር 308/1995 አንቀፅ 10 ዯግሞ የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያ ማቅረብና ታክሱን
የመክፌሌ ግዳታ የተሇያየ መሆኑን ያሳያሌ፡፡አንዴ ግብር ከፊይ በወጣሇት ዯረጃ መሰረት ግብር
የመከፌለ ሁኔታ ሉቀጥሌ ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበት አግባብ ስሇመኖሩም ዯንብ ቁጥር
286/1994 በአንቀፅ 22(2) ስር ተዯግንጓሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ አግባብ የግብር ከፊይ ዯረጃ በነበረው
ዯረጃ
እንዱቀጥሌ
ወይም
እንዱሇወጥ
የሚዯረገው
ግብር
ከፊዩ
የሚያቀርበውን
መግሇጫ፣መረጃዎችንና የአከባቢ ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ሲሆን ይህ ተግባር በግብር
አስገቢው ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ሉከናወን የሚችሇው ሇጉዲዩ ያገኛቸውን ማስረጃዎች
በመመርመርና ክብዯታቸውን በመመሌከት ስሇመሆኑ የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ሔግ
አውጪው በዯንቡ አንቀፅ 18 ስር ሇግብር ከፊዮቹ ዯረጃ ከአወጣሊቸው በኋሊ በዚሁ አግባብ
ዯረጃው ቀጣይነት ሉኖር የማይችሌበት አጋጣሚ እንዯሚኖር በመገመት የዯረጃ ሇውጡን
ባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ሉወስን የሚችበትን አግባብ በዯንቡ አንቀፅ 22(2) ስር በግሌፅ
አስፌሯሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ ግብር አስገቢው መስሪያ ቤት የዯረጃ ሇውጡን ሉወስን ይችሊሌ ብል
ፇቃጅነት ባሇው ሁኔታ መዯንገጉ ግሌፅ ሲሆን ይኸው የዴንጋጌው ቅርፅና ይዘት ግን የዯረጃ
ሇውጡ በግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ሳይወሰን ቢቀር ግብር ከፊዩ በራሱ የዯረጃ ሇወጡን መወሰን
ያሇበት ስሇመሆኑ አያስገነዝብም፡፡ግብር ከፊዩ በራሱ ጊዜ የዯረጃ ሇውጡን መወሰን አሇበት ከተባሇ
በግብር አሰባሰብ ስርዓት ሊይ የራሱ የሆነ አለታዊ ተእፅኖ ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ የሚታመን
ነው፡፡የኸውም ግብር ከፊዩ ገቢውን አሳንሶ በማቅረብ ሉከፌሌ የሚገባውን ግብር ሳይከፌሌ
እንዱቀር የማዴረግና በታክሱ ስርዓቱ ሊይ የማጭበርበር ዴርጊት እንዱስፊፊ ሰፉ በር የሚከፌት
መሆኑ ይታመናሌ፡፡የግብር ሰብሳቢ ባሇስሌጣኑን ከአቋቋመው አዋጅ ቁጥር 587/2001ም ሆነ
ከገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 38 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው
የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን በግብር ስርዓቱ ሊይ ከፌተኛ የቁጥጥር ስራ በማዴረግ የግብር
ስርዓቱን ውጤታማና ቀሌጣፊ የማዴረግ ሃሊፉነት ና ተግባር የተሰጠው መሆኑን ሲሆን ይህንኑ
የባሇስሌጣኑን ሃሊፉነትና ተግባር ውጤታማ እንዱሆን ከግብር ከፊዩ የሚጠበቀው ግዳታ በሔጉ
የተጣለበትን ግዳታ መወጣት ነው፡፡በግብር ከፊዩ ሊይ በሔጉ የተጣለበት ግዳታዎች
በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት በወጣሇት ዯረጃ መሰረት ግብሩን በወቅቱ፣በተገቢው ቦታና ሁኔታ
መክፇሌ እንጂ ዯረጃውን ጭምር ግብር ከፊዩ አውጥቶ ግብርን እንዱከፌሌ አይዯሇም፡፡
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ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ የዯረጃ "ሏ" ግብር ከፊይ ሁነው ከ1999 እስከ 2001 ዓ.ም.
ዴረስ ያገኙትን ገቢ ሳይዯብቁ
ገቢያአቸውን ሇአመሌካች መስሪያ ቤት ማሳወቃቸው፣ግብር
ባሇመክፇሌ ወይም አሳንስው በማሳወቃቸው የተወሰነባቸው ቅጣት የላሇ መሆኑ፣በአዋጅ ቁጥር
308/1995 አንቀፅ 10(2(ሏ)) መሰረት ተጠሪ ግዳታቸውን አሌተወጡም የሚሌ ክርክር
በአመሌካች በኩሌ ያሇመቅረቡን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው
ጉባኤው ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች አሁን አጥብቆ የሚከራከረው ተጠሪው
ገቢያቸው ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ ብር) በሊይ መሆኑን እያወቁ የግብር ከፊይነት
ዯረጃቸውን ከዯረጃ "ሏ" ወዯ ዯረጃ "ሇ" ራሳቸው ከፌ አዴርገው በመወሰን የዯረጃ "ሇ" ግብር
ከፊይ ያሇበትን መዝገብ የመያዝ ግዳታ መወጣት ነበረባቸው በማሇት ነው፡፡ይሁን እንጂ ከሊይ
በዝርዝር ከተመሇከትናቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ይዘትና አሊማ አንጻር ሲታይ አንዴ ግብር ከፊይ
ገቢውን በሔጉ አግባብ ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ከማሳወቅ ውጪ ዯረጃውን ራሱ ሉወስን
እንዯሚገባ በሔጉ ግሌጽ ግዳታ የተጣሇበት ባሇመሆኑና የግብር ከፊዩን ዯረጃ ሇውጥ የመወሰን
ስሌጣን የግብር አስከፊዩ መስሪያ ቤት በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ ሊይ መቀጮ የሚጥሌበት
ሔጋዊ መሰረት የሇም፡፡የአመሌካቹ ክርክር የግብር ከፊዩን መብትና ግዳታ ከግብር ሰብሳቢው
ባሇስሌጣን ሃሊፉነትና ተግባር ጋር ያሊገናዘበና ሇታክስ ስርዓቱ ውጤታማነትና ቀሌጣፊነትም
አለታዊ ውጤት ያሇው በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ሲሆን የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ
ችልት የሰጠው ውሳኔ በአንፃሩ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 38፣የዯንብ ቁጥር 78/1994
አንቀፅ 18 እና 22፣የአዋጅ ቁጥር 308/19995 አንቀፅ 10(2(ሏ)) እንዱሁም አዋጅ ቁጥር
587/2001 እና ተቀባይነት ያሊቸውን የታክስ ህግ መርሆችን ያገናዘበ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም
ምክንያት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ

ኔ

1.

በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 16215 ሏምላ 20
ቀን 2003 ዓ.ም. በአብሊጫ ዴምፅ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. የአንዴ ግብር ከፊይ ዯረጃ ሇውጥ ሉወሰን የሚገባው በግብር ከፊዩ ሳይሆን በግብር ሰብሳቢው
ባሇስሌጣን ነው ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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