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የሰ.መ.ቁ 153527
መስከረም 24 ቀን 2011 ዒ.ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሠፊ
አመሌካች:- አቶ ስንዳው ታዯሰ - አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- የኢትዮጲያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ኮምቦሌቻ ቅርንጫፌ
ነ/ፇጅ ዲኛቸው ጌቴ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የካቲት 05 ቀን 2010 ዒ.ም ጽፍ ባቀረበው
አቤቱታ በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ.ቁ 23848 ሰኔ 28

ቀን 2009 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የክሌለ ጠቅሊይ

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 01005837 ሔዲር 29
ትዔዛዝ

ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠው

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ

ይታረምሌኝ በማሇት አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ምክንያት የወሮታ ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን
አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በሥር
ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ የቀረጥ እና ታክስ እንዱሁም ወሇዴ እና ቅጣት መጠናቸው
በግምት ብር 2,475,000

/ሁሇት ሚሌዬን አራት መቶ ሰባ አምስት ሺህ / የሆኑ
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ከቀረጥ ነጻ የገቡ የፎበሌ ደቄት ፊብሪካ ማሽነሪዎች ያሊግባብ
ተሊሌፇዋሌ

በማሇት

ሇተጠሪው

መስሪያ

ቤት

ጥቆማ

የሰጠ

ሇሶስተኛ ወገን

መሆኑን፤በጥቆማው

መሠረት ምርመራ ተዯርጎ ንብረቶቹ ሇሶስተኛ ወገን መተሊሇፊቸው የተረጋገጠ መሆኑን
በመግሇጽ ከዚሁ የገንዘብ መጠን ሊይ ብር 495,000 / አራት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ
ብር / እንዱከፇሇው ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
ተጠሪ በሰጠው መሌስ ባሌሰበሰበው ቀረጥ እና ታክስ የወሮታ ክፌያ እንዱፇጽም
የማይገዯዴ መሆኑን፤ከቀረጥ ነጻ የገቡትን ዔቃዎች ዴርጅቱ ሇብዴር ዋስትና

በማስያዝ

ከዲሸን ባንክ ብዴር ተበዴሮ ዴርጅቱ ብዴሩን መመሇስ ባሇመቻለ ባንኩ በአዋጅ 97/90
በተሰጠው ስሌጣን መሠረት በሔጋዊ ጨረታ ሇቅን ሌቦና 3ኛ ወገን ያስተሊሇፊቸው
መሆኑን፤በመመሪያ ቁጥር 78/2004 ከቀረጥ ነጻ የገባን ዔቃ በማስተሊሇፌ የቀረበን
ጥቆማ ክፌያ የሚፇጸመው ዔቃው ከተያዘ በኋሊ ቀረጥ እና ታክስ ተሰሌቶ ከሚገኘው
ገንዘብ ሆኖ ሳሇ ባሌተያዘ ንብረት እና ባሌተሰበሰበ ቀረጥ እና ታክስ ሊይ ወሮታ
እንዱከፇሌ የቀረበው ክስ ሔጋዊ

አሇመሆኑን እና በክሱ የተገሇጸው የገንዘብ

መጠን

ያሌታወቀ እና ምንም ዒይነት ማስረጃ ያሌቀረበበት መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካች ክስ
ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት የግራቀኙን

ክርክር ከመረመረ በኋሊ ዔቃዎቹ ሇብዴር በያዘው

ዲሸን ባንክ ተሸጠው ሇ3ኛ ወገን የተሊሇፈ በመሆኑ ንብረቶቹን በመያዝ እና

በመሸጥ

ቀረጥ እና ታክስ ሇመሰብሰብ የሚቻሌ አይዯሇም፤ዴርጅቱም ስራ ስሊቆመ ላልች
ንብረቶችን

ማግኘት

የሚከፇሇው

ዔቃው

አሌተቻሇም፤በመመሪያ
ከተያዘ

በኋሊ

ተሰሌቶ

ቁጥር

78/2004

ከሚገኘው

ገንዘብ

መሠረት
ሊይ

ወሮታ

ነው፤ባንኮች

ብዴራቸውን ሇማስመሇስ ቀዲሚ መብት ስሊሊቸው ዔቃው የተሸጠ በመሆኑ ባሌተያዘ እና
ባሌተሰበሰበ ቀረጥ እና ታክስ ሊይ የሚከፇሌ ወሮታ የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ
አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው
ይህን

ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- አመሌካች በሰጠሁት ጥቆማ መሠረት
ምርመራ

ተጣርቶ

ማሽነሪዎቹ

ሇላሊ

ሶስተኛ
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መተሊሇፊቸው

ተረጋግጧሌ፤
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አመሌካች በሔግ የተፇቀዯሌኝን 20% የወሮታ ክፌያ ተጠሪ እንዱከፌሇኝ የጠየቅኩ
ቢሆንም ተጠሪ መስሪያ ቤት ንብረቶቹን ገቢ ማዴረግ ሲኖርበት ሀሊፉነቱን ሳይወጣ
ባንኮች

ንብረቱን ሇመሸጥ መብት አሊቸው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ሇመክፇሌ

ፇቃዯኛ አይዯሇም፤ጥቆማ የቀረበባቸው ማሽነሪዎች ከቀረጥ እና ታክስ ነጻ መግባታቸው
እና ቀረጥ

እና ታክሳቸው ሳይከፇሌ ወዯ 3ኛ ወገን የተሊሇፈ መሆኑ አሌተካዯም፤

ከቀረጥ ነጻ ሆኖ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባ ዔቃ ቀረጥ እና ታክሱ ሳይከፇሌበት
የቀረጥ ነጻ መብት ሇላሇው ማንኛውም ሰው ማስተሊሇፌ ወይም

ተመሳሳይ

የቀረጥ ነጻ መብት

ከተሰጠበት ዒሊማ ውጪ መገሌገሌ ወይም በላልች ሰዎች ይዞታ እና አገሌግልት
እንዱውሌ ማዴረግ የተከሇከሇ ሲሆን ይህንኑ የተሊሇፇ ማንኛውም ሰውም የወንጀሌ
ሀሊፉነት

አሇበት፤ባንኮች

የቀረጥ

ነጻ

መብት

በሔጉ

ከተቀመጠው

ዒሊማ

እንዱያውለ አሌተፇቀዯሊቸውም፤ባንኩ ንብረቶቹን በዋስትና ሲይዝ ከቀረጥ
መሆናቸውን

ያውቃሌ፤ተጠሪ

ጥቆማው

ከዯረሰው

በኋሊ

ውጪ

ነጻ የገቡ

ምርመራውን

በአግባቡ

ባሇማከናወኑ መጠኑ ሉታወቅ ያሌተቻሇ ቢሆንም አመሌካች ተገቢውን ጥቆማ የሰጠሁ
በመሆኑ ወሮታው ሉከፇሇኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
የአመሌካች

የሰበር

አቤቱታ

ተመርምሮ

ከቀረጥ

ነጻ

የገባው

ዔቃ

ሇባንክ

ብዴር

መያዣበመዋለ ምክንያት አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 622/2008 እና አዋጅ ቁጥር
859/2008 መሠረት የጠየቁት የወሮታ ክፌያ ሉያገኙ አይገባም ተብል በስር ፌ/ቤቶች
የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- የንጋት ጸሏይ ደቄት ፊብሪካ ከዲሸን ባንክ ጋር
ሇፇጸመው የብዴር ውሌ ማሽነሪዎቹን በዋስትና ያስያዘው ጥቅምት 29 ቀን 1999 ዒ.ም
በመሆኑ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 622/2001 እና 859/2006 ሳይሆን
በወቅቱ የነበረው አዋጅ ቁጥር 60/90 ነው፤ዴርጅቱ ዔቃዎቹን በዋስትና ባስያዘበት ጊዜ
በስራ ሊይ የነበረው የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 / እንዯተሻሻሇው / ከቀረጥ

ነጻ የገቡ

ዔቃዎችን ሇባንኩ ብዴር በመያዣነት ሉውለ እንዯሚችለ በግሌጽ የሚፇቅዴም ሆነ
የሚከሇክሌ

ዴንጋጌ

የሇውም፤ዔቃዎቹም

ከቀረጥ

ነጻ

የገቡ

ባሌተረጋገጠበት እና በማስረጃ ባሌተዯገፇበት ሁኔታ የጠቋሚ ወሮታ
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አግባብ

የሇም፤መመሪያ

ቁጥር

ሇማስፇጸም

ሲሆን

ዴርጊቱ

ከመውጣቱ

በፉት በመሆኑ

78/2004

ተፇጸመ
ጠቋሚው

የወጣውም

የተባሇው

ዯግሞ

አዋጅ

ቁጥር

622/2001

አዋጅ

እና

መመሪያው

ከመጀመሪያውኑ ወሮታ

የማግኘት መብት

አሌተጎናጸፇም፤ዴርጅቱ ምን ዒይነት ዔቃዎችን እንዲስገባ? መቼ እዲስገባ? ምን ያህሌ
ቀረጥ እና ታክስ መክፇሌ እንዯነበረበት? ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ሳይረጋገጥ ወሮታ
የሚከፇሌበት ሔጋዊ
ቢሆን እንኳን

ምክንያት የሇም፤ዔቃዎቹ በቀረጥ ነጻ የገቡ

ናቸው የሚባሌ

ከቀረጥ ነጻ የገቡ ዔቃዎችን ባንክ ዋስትና ይዞ በሚሸጥበት ጊዜ ወሮታ

ይከፇሊሌ የሚሌ ሔግ የሇም፤ግሇሰቡ ከመጀመሪያውም የሰጠው መረጃ

እንጂ ጥቆማ

አይዯሇም፤በመመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 5/1/ሀ በህዝብ የሚታወቁ ሔገወጥ
ዔቃዎች

የሚገኙባቸውን

ቦታዎች

መጠቆም

ባሇመብት

የሚያስዯርግ

አይዯሇም፤ከቀረጥ ነጻ የገቡ ቢሆንም በሔጋዊ ሁኔታ ወዯ 3ኛ ወገን

ጥቆማ

የሚተሊሇፈበት

ሁኔታ አሇ፤ይህ በሔግ የተቀመጠ ሌዩ ሁኔታ እያሇ ሇመንግስት ተጨባጭ ማስረጀ
ባሌሰጠበት እና መንግስት ከጥቆማው ያገኘው ጥቅም በላሇበት ሁኔታ ወሮታ ሉከፇሌ
አይገባም፤በመመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 16/1 እና 2 አንዴ ጠቋሚ ወሮታ
ሉሰጠው የሚችሇው ሔገወጥ ዔቃው ከተያዘ እና ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ከተዯረገ ነው፤ወሮታ
ማግኘት የሚችሇውም ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ነው፤የገንዘብ እና ኢኮኖሚ
ሚኒስቴር በባንክ በዋስትና የተያዙ ንብረቶች ሲሸጥ የተገኘው ገቢ በቅዴሚያ

የባንክ

እዲ ሇመሸፇን በማዋሌ ቀሪ ገንዘብ ካሇ ብቻ ሇመንግስት ዔዲ ክፌያ እንዱውሌ የወሰነ
በመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ

በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ እኛም እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ

ከግራቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት
ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡
አመሌካች ከቀረጥ ነጻ ሆነው ወዯ ሏገር ውስጥ የገቡ የፎበሌ ደቄት ፊብሪካ ማሽነሪዎች
አሊግባብ ሇሶስተኛ ወገኖች ተሊሌፇዋሌ በማሇት ሇተጠሪው መስሪያ ቤት ጥቆማ የሰጠ
መሆኑን፤ንብረቶቹ የተሊሇፈሇት የንጋት ጸሏይ ደቄት ፊብሪካ ከዲሸን ባንክ ጋር
ሇፇጸመው የብዴር ውሌ ጥቅምት 29 ቀን 1999 ዒ.ም ማሽነሪዎቹን በዋስትና ያስያዘ
መሆኑን፤ተበዲሪው ዴርጅት ከባንኩ የተበዯረውን ገንዘብ መክፇሌ ስሊቃተው ባንኩ
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በአዋጅ 97/90 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ንብረቶቹን በሔጋዊ ጨረታ ሇቅን ሌቦና 3ኛ
ወገን ያስተሊሇፊቸው መሆኑን፤ከቀረጥ ነጻ ገብተዋሌ የተባለት ዔቃዎች ምን ዒይነት
ዔቃዎች እንዯሆኑ? መቼ እንዯገቡ? የቀረጥ እና ታክስ መጠናቸው ምን ያህሌ እንዯሆነ
የማይታወቅ መሆኑን እና ተጠሪው መስሪያ ቤት ከንብረቶቹ የሰበሰበው የቀረጥ እና
ታክስ ክፌያ የላሇ መሆኑን ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡
የሔገወጥ ዔቃዎች መረጃ አሠጣጥ፤አያያዝ እና አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፌያዎችን
ሇመወሰን ተሻሽል የወጣው መመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 16/1እና2 ዴንጋጌ
ሇባሇሥሌጣኑ

በሚቀርብ

ጥቆማ

ወይም

ያሇጥቆማ

ሔገወጥ

ዔቃው

ከተያዘ

እና

ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ከተዯረገ ጠቋሚው፤ያዥው፤ትብብር እና ዴጋፌ ያዯረጉት በሙለ
በመመሪያው መሠረት ወሮታ የሚከፇሊቸው መሆኑን፤የወሮታው ክፌያ የሚከፇሇውም
ሔገወጡ ዔቃ በመመሪያው አንቀጽ 17 መሠረት ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ከሆነበት ቀን ጀምሮ
መሆኑን በመግሇጽ ይዯነግጋሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ከቀረጥ ነጻ ሆነው ወዯ ሏገር ውስጥ የገቡ የፎበሌ ደቄት
ፊብሪካ ማሽነሪዎች አሊግባብ ሇሶስተኛ ወገኖች ተሊሌፇዋሌ በማሇት ሇተጠሪው መስሪያ
ቤት ጥቆማ የሰጠ መሆኑን በመግሇጽ የወሮታ ክፌያው ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት
የሚከራከር ቢሆንም ከቀረጥ ነጻ ገብተዋሌ የተባለት ንብረቶች የተሊሇፈሇት የንጋት
ጸሏይ ደቄት ፊብሪካ ከዲሸን ባንክ ጋር በፇጸመው የብዴር ውሌ ጥቅምት 29 ቀን 1999
ዒ.ም ማሽነሪዎቹን በዋስትና አስይዞ ከባንኩ የተበዯረውን ገንዘብ

መክፇሌ ስሊቃተው

ባንኩ በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ንብረቶቹን በሔጋዊ ጨረታ
ሇቅን ሌቦና 3ኛ ወገን ገዢ በሽያጭ ያስተሊሇፊቸው በመሆኑ፤ከቀረጥ ነጻ ገብተዋሌ
የተባለት ዔቃዎች ምን ዒይነት ዔቃዎች እንዯሆኑ? መቼ እንዯገቡ? የቀረጥ እና ታክስ
መጠናቸው ምን ያህሌ እንዯሆነ የማይታወቅ ከመሆኑም ባሻገር ተጠሪው መስሪያ ቤት
ከንብረቶቹ የሰበሰበው

የቀረጥ እና ታክስ ክፌያ የሇም፡፡

የሔገወጥ ዔቃዎች መረጃ አሠጣጥ፤አያያዝ እና አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፌያዎችን
ሇመወሰን ተሻሽል የወጣው መመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 16/2 የወሮታው ክፌያ
የሚከፇሇው ሔገወጡ ዔቃ በመመሪያው አንቀጽ 17 መሠረት ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ከሆነበት
ቀን ጀምሮ ነው በማሇት የሚዯነግግ በመሆኑ እና አመሌካች ጥቆማ ሰጥቸበታሇሁ
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የሚሇው

ከቀረጥ ነጻ ሆኖ የገባው ዔቃ ባንኩ ሊበዯረው ብዴር

መክፇያ ይውሌ ዘንዴ

በሽያጭ የቅን ሌቦና ገዢ ሇሆነ 3ኛ ወገን የተሊሇፇ እና ሇተጠሪው መስሪያ ቤት ያሌገባ
እና ቀረጥ

እና ታክስ ያሌተሰበሰበበት በመሆኑ በመመሪያው መሠረት ሇአመሌካች

ሉከፇሌ የሚችሌ የወሮታ ክፌያ ስሇማይኖር

የስር ፌ/ቤቶች ይህንኑ መሠረት

በማዴረግ አመሌካች ወሮታ እንዱከፇሇው ያቀረበውን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት
ውሳኔ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት
አሊገኘንበትም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የዯቡብ ወል መስተዲዴር
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 23848 ሰኔ 28

ቀን 2009 ዒ.ም

የሰጠው ውሳኔ እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ.ቁ 01005837 ሔዲር 29

ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠው

ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
-

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

አ/ጏ
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