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የ ኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት ሇመቀነ ስ  
የ ወጣ የ ታክስ ዕዲ ምህረት መመሪያ ቁጥር 248/2013 

 

1. አውጭው ባሇስሌጣን 
 

የ ገ ንዘብ ሚኒስቴር በፌዯራሌ የ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 በተሰጠው ስሌጣን 

መሰረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇኢኮኖሚ ማነ ቃቂያ ተብል የ ተዯረገ ውን ውዝፍ የ ታክስ ዕዲ ማቃሇያ 

ውሳኔ ሇማስፈፀም ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ አንዴ 

 ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

2. አጭር ርዕ ስ 
 

ይህ መመሪያ “የ ኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት ሇመቀነ ስ የ ወጣ የ ዕዲ ምህረት 

መመሪያ ቁጥር 248/2013 “ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 

3. ትርጉም 
 

በፌዯራሌ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ወይም በፌዯራሌ ገ ቢ ግብር አዋጅ 

979/2008 ትርጉም የ ተሰጠው ቃሌ በዚህ መመሪያ ውስጥ ጥቅም ሊይ የ ዋሇ እንዯሆነ  በታክስ 

አስተዲዯር አዋጁ ወይም በገ ቢ ግብር አዋጁ የ ተሰጠውን ትርጉም ይይዛሌ፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ቃለ 

አገ ባብ ላሊ ትርጉም የ ሚያሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ፡ - 
 

ሀ/  "ምዴብ “ሀ    ማሇት የ ኢትዮጵያን በጀት ዓመት ተከትሇው ዓመታዊ ሂሳባቸውን ሇሚዘጉ ታክስ 

ከፋዮች እስከ 2007 ዓ.ም ፣  የ ግሪጎ ሪያን አቆጣጠር ተከትሇው ዓመታዊ ሂሳባቸውን ሇሚዘጉ 

ታክስ ከፋዮች እስከ 2014 ያለትን የ ግብር ዘመናት የ ያዘ ምዴብ ነ ው፡ ፡  
 

ሇ/  "ምዴብ ’ሇ’  ማሇት የ ኢትዮጵያን በጀት ዓመት ተከትሇው ዓመታዊ ሂሳባቸውን ሇሚዘጉ ታክስ 

ከፋዮች ከ2008 ዓ.ም እስከ 2011 ዓ.ም፣  የ ግሪጎ ሪያን አቆጣጠር ተከትሇው ዓመታዊ 

ሂሳባቸውን ሇሚዘጉ ታክስ ከፋዮች ከ2015 እስከ 2018 ያለትን አራት የ ግብር ዘመናት 

የ ያዘ ምዴብ ነ ው፡ ፡  
 

ሐ/   "የ መንግስት ውሳኔ" ማሇት በኮረና ወረርሽኝ ምክንያት የ ኢኮኖሚ ጉዲት የ ዯረሰበትን 

ታክስ ከፋይ እንዱሁም በላሊው የ ማህበረሰብ ክፍሌ ሊይ እየ ዯረሰ ያሇውን የ ኑሮ ጫና ሇመቀነ ስ 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት የ ተሰጠ ውሳኔ ነ ው፡ ፡   

 

 

መ/  "የ ታክስ ዕዲ ምህረት" ማሇት ማንኛውም በታክስ ሕግ መሠረት የ ሚጣሌ ፍሬ ታክስ፣  ወሇዴና 

ቅጣት በምህረት ቀሪ እንዱሆን የ ተሰጠ የ መንግስት ውሳኔ ነ ው፡ ፡  
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ሠ/ "የ ክፍያ ጊዜ" ማሇት በመንግስት ውሳኔ መሰረት ፍሬ ታክስን ሇመክፍሌ የ ተሰጠ እስከ አንዴ 

ዓመት ዴረስ ያሇ ጊዜ ነ ው፡ ፡   
 

ረ/ "ታክስ" ማሇት በምዴብ "ሀ" እና በምዴብ "ሇ" ባለት ጊዜያት ያሇ ፍሬ (ዋና) ታክስ፣  

ወሇዴ ወይም ቅጣት ሲሆን ከእነ ዚህ ውስጥ አንደን፣  ሁሇቱን ወይም ሶስቱን የ ያዘ ሉሆን 

ይችሊሌ፡ ፡  
 

ሰ/  "ሚኒስቴር" ወይም "ሚኒስትር" ማሇት የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር ወይም የ ገ ቢዎች ሚኒስትር ነ ው፡ ፡  

 

4. የ ተፈጻሚነ ት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ፡ - 
 

1/ በገ ቢ ግብር አዋጅ፣  በማዕዴን ስራ ገ ቢ ግብር አዋጅ፣  በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ፣  በተርን 

ኦቨር ታክስ አዋጅ፣  በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ፣  በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ዴንጋጌዎች መሰረት 

ተወስኖ ሉከፈሌ የ ሚገ ባን እስከ 2011 ዓ.ም (እ.ኤ.አ.እስከ 2018) ባለት የ ግብር 

ዘመናት ሊይ ያሇን የ ታክስ ዕዲ የ ሚመሇከት ሲሆን፤  የ ታክስ ባሇስሌጣኑ በውክሌና በሚሰበስበው 

ታክስ ሊይ ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡  

 

2/ በዚህ መመሪያ የ ተመሇከተው የ ታክስ ዕዲ ምህረት እና ወሇዴና መቀጫ የ ማንሳት ውሳኔ ተጠቃሚ 

ሉሆኑ የ ሚችለት በአገ ሌግልት፣  በማምረት፣  በወጪ ንግዴ፣  በፋይናንስና ኮንስትራክሽን ዘርፍ 

የ ተሰማሩ ታክስ ከፋዮች ናቸው፡ ፡    

 

ክፍሌ ሁሇት 

በምዴብ "ሀ" የ ሚገ ኙ የ ግብር ዘመናት የ ውዝፍ ዕ ዲ ቀሪ አዯራረግ 

 

5. የ ውዝፍ የ ታክስ ዕዲ ቀሪ አዯራረግ ሥርዓት 

 

1/  በምዴብ "ሀ" በተጠቀሰው ግብር ዘመን በታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ሊይ የ ተገ ሇጸው ቀሪ ውዝፍ 

የ ታክስ ዕዲ መጠን በምህረት ቀሪ ሆኗሌ፡  
 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ ቁጥር 1 የ ተገ ሇጸው ቢኖርም፤  

 

ሀ) ከሚኒስቴሩ መ/ቤት ውጭ ሊለ አካሊት የ ታክስ አቤቱታ ሇማቅረብ ክፍያ የ ከፈሇ  

እና/ወይም፣  

ሇ)  በታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ሊይ የ ሚታየውን የ ታክስ ዕዲ መጠን ይህ ውሳኔ ከመሰጠቱ 

በፊት በከፊሌ ወይም ሙለ በሙለ የ ከፈሇ ታክስ ከፋይ፣  ላሊ ተጨማሪ ክፍያ ሳያስፈሌግ 

የ ከፈሇው በቂ ሆኖ ቀሪው የ ታክስ ዕዲ በምህረት ቀሪ ይሆናሌ፡  
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3/  ከምዴብ "ሀ" ውስጥ በታክስ ውሳኔ ቅሬታ አጣሪ ጽ/ቤት፣  በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም 

በየ ዯረጃው ባሇ መዯበኛ ፍርዴ ቤት የ ታክስ ክርክር ያሇው ታክስ ከፋይ በክርክሩ ሇመቀጠሌ 

የ ሚፈሌግ ስሇመሆኑ ይህ መመሪያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ሇታክስ 

ባሇስሌጣኑ ካሊመሇከተ ይህን ውሳኔ እንዯተቀበሇው በመውሰዴ እንዯ ሁኔታው የ ዚህ አንቀጽ 

ንዑስ ቁጥር (1) ወይም (2) ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ ቁጥር (3) የ ተገ ሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ ታክስ ከፋዩ የ ታክስ ውሳኔ 

ማስታወቂያ የ ዯረሰውና ሇታክስ ውሳኔ  ቅሬታ አጣሪ ጽ/ቤት የ ታክስ ውሳኔ ቅሬታ አቅርቦ 

ቅሬታው በመታየ ት ሊይ ያሇ ከሆነ  ክርክሩ የ ሚቋረጥ ሲሆን የ ጉዲዩን መቋረጥ ጽህፈት ቤቱ 

ሇታክስ ከፋዩ በጽሑፍ ያሳውቃሌ፡ ፡  
 

5/ በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም በየ ዯረጃው ባሇ መዯበኛ ፍርዴ ቤት በተሰጠ ውሳኔ ሊይ የ ታክስ 

ባሇሥሌጣኑ ውሳኔውን በመቃወም አቤቱታ ያቀረበ ከሆነ  የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ያቀረበውን የ ታክስ 

ክርክር የ ተወ ስሇመሆኑ ጉዲዩ ሇተያዘበት አካሌ እና ሇታክስ ከፋዩ በጽሑፍ ያሳውቃሌ፡ ፡   
 

 

6/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) እና (5) የ ተመሇከተው ቢኖርም ታክስ ከፋዩ ሇፍርዴ ቤት 

ይግባኝ አቅርቦ በፍርዴ ውሳኔ መሠረት የ ግብሩ መጠን የ ተሻሻሇ ከሆነ ና ይህ የ ተሻሻሇው መጠን 

ግብር ከፋዩ ካስያዘው ገ ንዘብ ያነ ሰ ከሆነ  ሌዩነ ቱ ሇታክስ ከፋዩ ይመሇሳሌ፡ ፡   

 

7/ በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም በየ ዯረጃው ባሇ መዯበኛ ፍርዴ ቤት በተወሰነ ው ውሳኔ ሊይ 

በታክስ ከፋዩ ወይም በታክስ ባሇስሌጣኑ ቅሬታ ቀርቦ በመታየ ት ሊይ ባለ ጉዲዮች ሇየ ግብር 

ዘመኑ ሇመጨረሻ ጊዜ በቅሬታው ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረት የ ተሰጠው የ ታክስ ውሳኔ  

ማስታወቂያ የ ውዝፍ ዕዲ መጠን ተዯርጎ  በውሳኔው መሠረት የ ሚፈሇገ ው የ ታክስ ዕዲ ቀሪ 

ይዯረጋሌ፡ ፡   

 
 

 

 

8/ ታክስ ከፋዩ በታክስ አስተዲዯር ሕግ መሰረት የ ታክስ ቅሬታውን የ ሚያቀርብ መሆኑን ካሌገ ሇጸ 

በስተቀር መንግስት በሰጠው ውሳኔ መሰረት በምዴብ "ሀ" ውስጥ ያሇ የ ታክስ ዕዲ ቀሪ 

ስሇመዯረጉ ሇታክስ ከፋዩ የ ጽሁፍ ማረጋገ ጫ በታክስ ባሇስሌጣኑ ይሰጣሌ፡ ፡  
 

9/ መንግስት በሰጠው ውሳኔ መሠረት ሇመስተናገ ዴ የ ማይፈሌግና በታክስ አስተዲዯር ሕግ መሰረት 

ቅሬታ የ ማቅረብ ሂዯቱን መከተሌ የ ሚፈሌግ ታክስ ከፋይ ቅሬታው ቀርቦ በተሰጠው ውሳኔ  መሠረት 

የ ተሻሻሇ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ በታክስ ባሇስሌጣኑ የ ሚሰጠው ሲሆን ቀጣይ ሂዯቱም የ ታክስ 

ሕጉን ተከትል ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

10/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ ቁጥር (3) እና (6) የ ተገ ሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ በታክስ ውሳኔ 

ቅሬታ አጣሪ ጽ/ቤት፣  በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም በየ ዯረጃው ባሇ መዯበኛ ፍርዴ ቤት 

ተወስኖ በውሳኔው መሰረት እንዱስተካከሌ የ ታክስ ውሳኔውን ሇወሰነ ው ሇታክስ ባሇስሌጣኑ የ ስራ 

ክፍሌ የ ተመሇሰ ከሆነ  ታክስ ከፋዩ ወዯ ቀጣይ የ ቅሬታ ዯረጃ ይግባኝ የ ሚጠይቅ ካሌሆነ  

በስተቀር ውሳኔ ማስተካከለ ይቋረጣሌ፡ ፡  
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11/ በምዴብ "ሀ" ውስጥ በሚገ ኝ የ ግብር ዘመን የ ታክስ ዕዲ ኖሮበት በክፍያ ስምምነ ት ሊይ ያሇ 

ታክስ ከፋይ የ መንግስት ውሣኔ  ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሳይከፈሌ በቀሪነ ት የ ሚታየው የ ታክስ 

ዕዲ በታክስ ከፋዩ ማመሌከቻ ማቅረብ ሳያስፈሌግ ቀሪ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

12/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) እና (6) የ ተገ ሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ በምዴብ "ሀ" 

ውስጥ ያሇን የ ግብር ዘመን የ ሚመሇከት ሆኖ በተሇያየ  ምክንያት ማሇትም በታክስ ክፍያ ጊዜ 

ማራዘሚያ ስምምነ ት፣  ሇታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም ሇፍ/ቤት ይግባኝ ሇማቅረብ የ ተከፈሇ 

ክፍያ፣  ቅዴመ ግብር ክፍያ፣  በትርፍ የ ተከፈሇ ታክስ ወይም ላሊ ገ ቢ ግብርን የ ተመሇከተ 

ክፍያ ተመሊሽ አይዯረግም፤  ሇላሊ የ ግብር ዘመን ዕዲም ማካካሻ አይውሌም፡ ፡  
 

13/ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሠረት ምህረት ከተዯረገ ው የ ታክስ ዕዲ መጠን በሊይ ያሇ 

የ ምዴብ "ሀ" የ ታክስ ዕዲ ሇገ ንዘብ ሚኒስቴር እየ ቀረበ በምህረት ቀሪ ይዯረጋሌ፡   
 

6. በዕዲ ምክንያት የ ተያዘ ሀብትና ንብረት 

 

1/ በምዴብ "ሀ" ውስጥ በሚገ ኝ የ ግብር ዘመን ታክስ ተወስኖ መከፈሌ ባሇበት ጊዜ ባሇመከፈለ 

ምክንያት ሇታክስ ዕዲው ማካካሻ ይሆን ዘንዴ የ ተያዘ የ ሚንቀሳቀስ ወይም የ ማይንቀሳቀስ ሀብት 

ሇባሇሀብቱ ተመሊሽ የ ሚዯረገ ው የ ግብር ዕዲው የ ሚፈሇግበት ዴርጅት በኢኮኖሚው ውስጥ 

በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇ ሲሆን ብቻ ነ ው፡ ፡   

 

2/ በኢኮኖሚው ውስጥ በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇ ዴርጅት መሆኑን ሇማረጋገ ጥ የ ሚቀርበው ማስረጃ 

በሚኒስቴሩ ይወሰናሌ፡ ፡  
 

3/ በኢኮኖሚው ውስጥ በመንቀሳቀስ ሊይ ሊሇ ዴርጅት የ ተያዘው ንብረት ሉመሇስ የ ሚችሇው ከ2008 

ጀምሮ የ ሚፈሇግ ዕዲ የ ላሇበት ሲሆን ብቻ ነ ው፡ ፡  
 

4/ በዚህ አንቀጽ መሠረት የ ተያዘ ንብረት ተመሊሽ የ ሚዯረግሇት ታክስ ከፋይ ንብረቱን እንዱረከብ 

በማስታወቂያ ከተገ ሇጸበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ ንብረቱን ካሌተረከበ ንብረቱ 

ሇመንግስት ገ ቢ ይሆናሌ፡ ፡  
  

5/ በምዴብ "ሀ" ውስጥ ያሇ በመንቀሳቀስ ሊይ ዴርጅት ከላልች ባሇገ ንዘቦች በሚፈሇግ ዕዲ 

ምክንያት ንብረቱ በተጨማሪነ ት በፍርዴ ቤት የ ታገ ዯ ከሆነ  ንብረቱ ሉመሇስ የ ሚችሇው ታክስ 

ከፋዩ በፍርዴ ቤት ስሇላልች ዕዲዎች ውሳኔ አሰጥቶ ሲመጣ ብቻ ነ ው፡ ፡  

 

ክፍሌ 3 

በምዴብ "ሇ" የ ሚገ ኙ የ ግብር ዘመናት የ ውዝፍ ዕ ዲ ቀሪ አዯራረግ 

 

7. የ ውዝፍ የ ታክስ ዕዲ ቀሪ አዯራረግ ሥርዓት 
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1/ በምዴብ "ሇ" ውስጥ ሇሚገ ኝ የ ግብር ዘመን ታክስ ተወስኖ የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ የ ዯረሰው 

ታክስ ከፋይ በዚህ አንቀጽ በላልች ንዑስ አንቀጾች የ ተገ ሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ሚፈሇግበት 

ውዝፍ የ ታክስ ዕዲ ወሇዴ እና/ወይም መቀጫ ብቻ ከሆነ  ዕዲው ቀሪ ተዯርጓሌ፡ ፡  
 

2/ የ ታክስ ዕዲ ምህረትን የ ሚመሇከተው የ መንግስት ውሳኔ  ከመሰጠቱ በፊት የ ታክስ ኦዱት ተዯርጎ  

የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ የ ዯረሰው ታክስ ከፋይ በምዴብ "ሇ" ውስጥ ሇሚገ ኝ የ ግብር ዘመን 

ዋና (ፍሬ) ታክስ፣  ወሇዴ ወይም መቀጫ ያሇበት ከሆነ  ይህ መመሪያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 

በ30 ቀናት ውስጥ መንግስት የ ታክስ ዕዲን ሇማቃሇሌ በሰጠው ውሳኔ ሇመጠቀም የ መረጠ መሆኑን 

ሇታክስ ባሇስሌጣኑ ካመሇከተና፦  

 

ሀ) በክፍያ ጊዜ ስምምነ ት መሰረት የ ሚከፍሌ ከሆነ  የ ፍሬ ታክሱን 25 በመቶ በቅዴሚያ 

በመክፈሌ ቀሪውን 75 በመቶ በአንዴ ዓመት ውስጥ ሇመክፈሌ የ ክፍያ ጊዜ ውሌ ተፈራርሞ 

በውለ በተገ ሇፀው ጊዜ ውስጥ ከፍል ካጠናቀቀ ወሇዴና መቀጫው ይነ ሳሌ፡ ፡  በመክፈያ ጊዜ 

ውስጥ ተጨማሪ ወሇዴ እና መቀጫ አይታሰብበትም፡ ፡  

 

ሇ)  በ30 ቀናት ውስጥ ፍሬ ታክሱን ከከፈሇ፦  

  

1. ከፍሬ ታክሱ መጠን 10 በመቶ ተቀናሽ ይዯረግሇታሌ፡ ፡   

2. የ ፍሬ ታክሱን 90 በመቶ ብቻ ይከፍሊሌ፡ ፡  
 

3. በታክስ ውሳኔው መሠረት የ ሚከፈሇው ወሇዴና መቀጫ ቀሪ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

3/ በመንግስት ውሳኔ መሰረት ሇመስተናገ ዴ ያመሇከተ ታክስ ከፋይ በዯረሰው የ ታክስ ውሳኔ  

ማስታወቂያ ሊይ በታክስ ውሳኔ  ቅሬታ አጣሪ ጽ/ቤት፣  በታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ወይም 

በየ ዯረጃው ባሇ ፍርዴ ቤት ያቀረበውን የ ታክስ ክርክር ያቋረጠ ስሇመሆኑ ጠቅሶ ሇታክስ 

ባሇስሌጣኑ ሇዚህ ዓሊማ በተዘጋጀው ቅጽ መሠረት ማመሌከት አሇበት፡ ፡  ሆኖም የ መቀጫና ወሇደ 

ዕዲ መነ ሳቱን የ ሚገ ሌጽ ማስረጃ ከታክስ ባሇስሌጣኑ ሉሰጥ የ ሚችሇው ታክስ ከፋዩ ክርክሩን 

ያቋረጠ መሆኑን የ ሚገ ሌጽ ማስረጃ አግባብ ካሇው አካሌ ሲያቀርብ ይሆናሌ፡ ፡  
 

4/ ታክስ ከፋዩ በመንግስት ውሳኔ መሰረት ሇመስተናገ ዴ ካመሇከተ የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በታክስ 

ይግባኝ ኮሚሽን ወይም በየ ዯረጃው ባሇ መዯበኛ ፍርዴ ቤት የ ተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም አቤቱታ 

ያቀረበበትን የ ታክስ ክርክር የ ተወ ስሇመሆኑ ጉዲዩ ሇተያዘበት አካሌ እና ሇታክስ ከፋዩ 

በጽሑፍ ያሳውቃሌ፡ ፡  

  

5/  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) የ ተመሇከተው ቢኖርም ታክስ ከፋዩ ሇፍርዴ ቤት ይግባኝ 

አቅርቦ በፍርዴ ውሳኔ መሠረት የ ግብሩ መጠን የ ተሻሻሇ ከሆነ ና ይህ የ ተሻሻሇው መጠን ግብር 

ከፋዩ ካስያዘው ገ ንዘብ ያነ ሰ ከሆነ  ሌዩነ ቱ ሇታክስ ከፋዩ ይመሇሳሌ፡ ፡  
  

6/ መንግስት የ ታክስ ዕዲን የ ማቃሇሌ ውሣኔ ከመስጠቱ በፊት የ መክፈያ ጊዜ ስምምነ ት የ ገ ባና 

በመክፈሌ ሊይ ያሇ ታክስ ከፋይ በውሳኔው መሰረት ሇመስተናገ ዴ ከተስማማ፦ 
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ሀ) ቀዯም ሲሌ በምዴብ "ሇ" ውስጥ ሇሚገ ኝ የ ግብር ዘመን የ ተከፈሇ ወሇዴና ቅጣትን 

ሳይጨምር የ ተከፈሇው ጠቅሊሊ ክፍያ ከፍሬ ታክሱ የ በሇጠ ከሆነ  ባሇበት ይጠናቀቃሌ፡ ፡  
 

(ሇ) ቀሪ የ ታክስ ዕዲ ካሇው ቀዯም ሲሌ የ መክፈያ ጊዜ ስምምነ ት ሊይ የ ነ በረው ውሌ ተሰርዞ 

ቀሪ ፍሬ ታክሱን 25 በመቶ በቅዴሚያ በመክፈሌ ቀሪውን ታክስ በአንዴ ዓመት ጊዜ 

ውስጥ ሇመክፈሌ አዱስ የ ክፍያ ጊዜ ስምምነ ት ውሌ መፈረም አሇበት፡ ፡  

 

 

 

7/ ገ ቢውን አስታውቆ የ ከፈሇ ሆኖ የ ታክስ ውሳኔ  ማስታወቂያ ያሌዯረሰው ታክስ ከፋይ በታክስ 

ኦዱት መሠረት የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ በመቅረብ 

በታክስ ዕዲ ማቃሇያው የ መንግስት ውሣኔ መሰረት መስተናገ ዴ ከፈሇገ  በዚህ አንቀጽ ንዑስ 

አንቀጽ (2) (ሀ) እና (ሇ) በተገ ሇጸው መሠረት መስተናገ ዴ ይቻሊሌ፡ ፡  

 

8/ ገ ቢውን አስታውቆ ያሌከፈሇ ታክስ ከፋይ ይህ መመሪያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት 

ውስጥ ቀርቦ ገ ቢውን ካስታወቀ፡ - 

 

ሀ)  የ ሚከፈሌ ታክስ ባይኖር የ ሚጠየ ቀው መቀጫ እና/ወይም ወሇዴ በዚህ አንቀጽ ንዑስ 

አንቀጽ (2) መሠረት ቀሪ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

ሇ) የ ሚከፈሌ ታክስ ካሇ እና ፍሬ ታክሱን ሙለ በሙለ ከከፈሇ ፍሬ ታክሱ ሊይ የ ሚሰሊው 

ወሇዴና መቀጫ ቀሪ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

ሐ) ታክስ ከፋዩ ያስታወቀውን ገ ቢ ትክከሇኛነ ት ሇማረጋገ ጥ የ ታክስ ኦዱት ተዯርጎ  የ ታክስ 

ውሳኔ ማስታወቂያ ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ 30 ቀናት ውስጥ በመቅረብ በመንግስት ውሣኔ 

መሰረት መስተናገ ዴ ከፈሇገ  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) (ሀ) እና (ሇ) 

በተገ ሇጸው መሠረት መስተናገ ዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 

9/ ታክስ ከፋዩ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት የ ታክስ ዕዲን ሇማቃሇሌ በተሰጠው 

የ መንግስት ውሳኔ ሇመጠቀም የ መረጠ መሆኑን ሇታክስ ባሇስሌጣኑ ካሊመሇከተ በመንግስት የ ታክስ 

ዕዲ የ ማቃሇሌ ውሣኔ መሰረት መስተናገ ዴ እንዲሌፈሇገ  ተወስድ መዯበኛው የ ታክስ ሕግ ተፈጻሚ 

ይሆናሌ፡ ፡  
 

10/ ታክስ ከፋዩ በመንግስት የ ታክስ ዕዲ የ ማቃሇሌ ውሣኔ መሰረት በዚህ ምዴብ ውስጥ ሇሚገ ኝ 

የ ግብር ዘመን የ ታክስ ዕዲ የ መክፈያ ጊዜ ስምምነ ት ገ ብቶ በስምምነ ቱ መሰረት በአንዴ ዓመት 

ውስጥ ከፍያውን አጠናቆ ካሌከፈሇ የ ታክስ ዕዲ የ ማቃሇሌ ውሣኔ ከመሰጠቱ በፊት የ ነ በረና 

ያሌተከፈሇን ፍሬ ታክስ ወሇዴና ቅጣት በታክስ ሕጉ መሰረት መክፈሌ የ ሚገ ባው ሲሆን 

ባሌተከፈሇው ታክስ ሊይ መዯበኛው የ ታክስ አስተዲዯር ሕግ ተግባራዊ ይሆናሌ፡ ፡  

 

11/ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሠረት ምህረት ከተዯረገ ው የ ታክስ ዕዲ መጠን በሊይ ያሇ 

የ ምዴብ "ሇ" የ ታክስ ዕዲ ሇገ ንዘብ ሚኒስቴር እየ ቀረበ በምህረት ቀሪ ይዯረጋሌ፡ ፡   
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8. በዕዲ ምክንያት የ ተያዘ ሀብትና ንብረት 
 

1/ ታክስ ከፋዩ የ ታክስ ዕዲን ሇማቃሇሌ በተሰጠው የ መንግስት ውሣኔ መሰረት በምዴብ "ሇ" ውስጥ 

የ ሚገ ኝን የ ግብር ዘመን ፍሬ ታክስ በአንዳ ወይም በክፍያ ጊዜ ስምምነ ት መሰረት ከፍል 

ከጨረሰ የ ታክስ ባሇስሌጣኑ በታክስ ዕዲ የ ተያዘ የ ሚንቀሳቀስ ወይም የ ማይንቀሳቀስ ንብረት 

ሊይ ያሇውን ዕግደን በማንሳት ንብረቱን ሇታክስ ከፋዩ ይመሌሳሌ፡ ፡  
 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ታክስ ዕዲውን ከፍል የጨረሰ ታክስ ከፋይ 

ክፍያውን ከፍል ካጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ንብረቱን ሇመረከብ አመሌክቶ 

የ ርክክብ ሂዯቱን ካሌጀመረ ንብረቱ እንዯተተወ ቆጥሮ የ መንግስት ሀብት ሆኖ ይመዘገ ባሌ፡ ፡   
  

3/ ታክስ ከፋዩ በዚህ ምዴብ ውስጥ ሇሚገ ኝ የ ግብር ዘመን የ ታክስ ዕዲን ሇማቃሇሌ በተሰጠው 

የ መንግስት ውሣኔ የ ፍሬ ታክሱን 25 በመቶ በቅዴሚያ ከፍል እስከ አንዴ ዓመት የ መክፈያ ጊዜ 

ስምምነ ት የ ተፈራረመ ከሆነ  የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ሇዕዲ ማካካሻ የ ያዘውን የ ማይንቀሳቀስ ወይም 

የ ሚንቀሳቀስ ንብረት ታክስ ከፋዩ እንዱሰራበት ሇፈቅዴ ይችሊሌ፡ ፡  ታክስ ከፋዩ ዕዲውን ሙለ 

በሙለ ከፍል ሲያጠናቅቅ እግደ ተነ ስቶ የ ዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ተፈጻሚ 

ይሆናሌ፡ ፡  

 

4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) መሰረት የ ሚንቀሳቀስ ንብረትን ታክስ ከፋዩ እንዱሰራበት 

በታክስ ባሇስሌጣኑ የ ሚፈቀዯው ባሌተከፈሇው ታክስ መጠን (ወሇዴና ቅጣትን ጨምሮ) የ ባንክ 

ዋስትና ካስያዘ ነ ው፡ ፡  
 

5/  በምዴብ "ሇ" ውስጥ በሚገ ኝ የ ግብር ዘመን ታክስ ተወስኖ መከፈሌ ባሇበት ጊዜ ባሇመከፈለ 

ምክንያት ሇታክስ ዕዲው ማካካሻ ይሆን ዘንዴ የ ተያዘ የ ሚንቀሳቀስ ወይም የ ማይንቀሳቀስ ሀብት 

ዕዲው ተከፍል ሳይጠናቅቅ ሇባሇሀብቱ ተመሊሽ የ ሚዯረገ ው የ ግብር ዕዲው የ ሚፈሇግበት ዴርጅት 

በኢኮኖሚው ውስጥ በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇ ሲሆን ብቻ ነ ው፡ ፡   

 

6/ በኢኮኖሚው ውስጥ በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇ ዴርጅት መሆኑን ሇማረጋገ ጥ የ ሚቀርበው ማስረጃ 

በሚኒስቴሩ ይወሰናሌ፡ ፡  

 

 

 

 

 

ክፍሌ 4 
 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

9. የ አፈጻጸም ስርዓት ስሇመዘርጋት 
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የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር ሇዚህ መመሪያ አፈጻጸም የ አሰራር ስርዓት ሉዘረጋ ይችሊሌ፡ ፡  

 

10. ተፈጻሚነ ት የ ላሇቸው መመሪያዎች 

 

ከዚህ በታች የ ተዘረዘሩት የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር መመሪያዎች በዚህ መመሪያ ሇተመሇከቱ ውሣኔዎች 

አፈጻጸም ብቻ ጥቅም ሊይ አይውለም፡ ፡  
 

1/ የ ታክስ አስተዲዯራዊ ቅጣት አነ ሳስ መመሪያ ቁጥር 137/2010 (ከነ ማሻሻያው) 
 

2/ የ ታክስ ክፍያ ጊዜ ማራዘሚያ መመሪያ ቁጥር 142/2011 

 
11. መመሪያው የ ሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ ከሚያዝያ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  
 

 

 

አዱስ አበባ ሚያዚያ 26 ቀን 2012 ዓ.ም 
 

 

 

 

    አህመዴ  ሺዳ 
        የ ገ ንዘብ ሚኒስትር  

 

 

 

 

 


