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1 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

የ ታክስ  ከፋዮችን ሀብት ስሇመያዝና ስሇመሸጥ የ ወጣ 
መመሪያ ቁጥር 208/2013 

 

1. አውጪው ባሇሥሌጣን  

 
 የገንዘብ ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር አንቀጽ 136 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ስሌጣን 
መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

 

ክፍሌ አንድ 

አጠቃሊይ ድንጋጌዎች 
 

2. አጭር ርዕስ  
 

ይህ መመሪያ “የታክስ  ከፋዮችን ሀብት ስሇመያዝና ስሇመሸጥ የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 208/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ 
 

3. ትርጓሜ 
 

 በታክስ አስተዳዯር አዋጁ ትርጉም የተሰጠው ቃሌ ወይም ሀረግ በዚህ መመሪያ ውስጥ 
ጥቅም ሊይ የዋሇ እንዯሆነ በፌዯራሌ ታክስ አስተዳዯር አዋጁ የተሰጠውን ትርጉም 
ይይዛሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር 

ሇዚህ መመሪያ አፈፃፀም፡-  
 
ሀ) “ሀብት” ማሇት የ መያዣ ትዕ ዛዝ ሉወጣባቸው ከማይችለት ሀብቶች በስተቀር ታክስ ከፋዩ በሉዝ 
የ ያዘውን መሬት ጨምሮ ማናቸውም ቤት ወይም ህንጻ፣  የ ንግዴ ሥራ የ ሚከናወንበት ዴርጅት፣  ሌዩ 

ሌዩ እቃዎች፣  በላሊ ሰው ዘንዴ ያሇው ወይም በላሊ ሰው ዘንዴ የ ሚገ ኝ ወይም የ ሚከፈሇው 

ገ ንዘብ፣  ቼኮች፣  የ ሚተሊሇፉ ሰነ ድች፣ ቦንድች ወይም ሇገ ንዘብ የ ተሰጡ ላልች ዋስትናዎች፣  

በኩባንያ ውስጥ ያሇው የ አክሲዮን ዴርሻ፣  በጋራ በተያዙ ሀብቶች ሊይ ያሇው ዴርሻ ወይም 

ማናቸውም ሉሸጡ የ ሚችለ ላልች ሀብቶች ናቸው፡ ፡  
 

ሇ) “ሀብት ማስከበር” ማሇት የ ታክሱ ባሇስሌጣን የ ታክስ ከፋዩን ሀብት ወይም ንብረት ከመያዙ 
በፊት ባሇበት እንዱቆይና እንዲይንቀሳቀስ የ ሚወስዯው እርምጃ ነ ው፡ ፡  

 

ሐ) “ታክስ” በገ ቢ ዕቃዎች ሊይ የ ተጣሇን ቀረጥና ታክስ እና አስተዲዯራዊ ቅጣትን  ይጨምራሌ፡ ፡  
 

 

 



2 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

መ) “መያዝ” ማሇት በማናቸውም መንገድ የታክስ ከፋዩን ሀብት መያዝ እንዲሁም 
የታክስ ከፋዩ የሆነ ገንዘብ/ሀብት በእጁ ከሚገኝ ሰው ታክስ መሰብሰብን 
ይጨምራሌ፡፡   

 
ሠ)   “የታክስ ባሇሥሌጣን” ማሇት የገቢዎች ሚኒስቴር ወይም የአዲስ አበባ ከተማ እና    

የድሬዯዋ አስተዳዯር ገቢዎች ባሇስሌጣን ነው። 
 
ረ)  “አዋጅ“ ማሇት የፌዯራሌ ታክስ አስተዳዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ነው፡፡ 
 

3. የተፈጻሚነት ወሰን  
 

 ይህ መመሪያ በአዋጁ አንቀጽ 41 መሰረት በታክስ መክፈያ ጊዜው ታክሱን ባሌከፈሇ   ታክስ ከፋይ 

እንዱሁም በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 በአንቀፅ 119(5)፡ 122(6) እና 148(2) 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው፣  በገ ቡት የ ዋስትና ግዳታ መሠረት ባሌተወጡ፣  በሌዩነ ት ቀረጥና ታክስ 

በሚፈሇግባቸው እና አስተዲዯራዊ ቅጣት በተጣሇባቸው ሊይ ሁለ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡   
 

4. ሇታክስ አሰባሰቡ ተግባር ሀብት የሚያዝበት መንገድ 
 

1. የ ታክስ ግዳታቸውን ያሌተወጡ ሰዎች የ ሚፈሇግባቸው ታክስ በሚከተሇው አኳኋን ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡ ፡   

   

ሀ) የ ታክስ ባሇእዲውን  የ ሚንቀሳቀስ ሀብት  በመያዝ እና በመሸጥ፣  
 

ሇ)   የ ታክስ ባሇእዲውን የ ማይንቀሳቀስ ወይም ሌዩ ተንቀሳቃሽ ሀብት በማስከበር፣  በመያዝ እና 

በመሸጥ፣  
 

ሐ)  የ ታክስ ግዳታውን ያሌተወጣ ሰው ሀብት በእጁ የ ሚገ ኝ ወይም ሇታክስ ከፋዩ ማናቸውም ግዳታ 

ያሇበት ሰው የ ያዘውን ሀብት ሇባሇስሌጣኑ እንዱያስረክብ ወይም በአዋጁ  የ ተጣሇበትን ግዳታ 

እንዱወጣ በማዴረግ፡ ፡  
 

2. የ ታክስ ባሇእዲውን የ ንግዴ ሥራ ሀብት ጨምሮ ማናቸውም የ ሚንቀሳቀስና የ ማይንቀሳቀስ ሀብት 

እስኪሸጥ ዴረስ የ ማስተዲዯር ተግባር የ ሚከናወነ ው ባሇስሌጣኑ በሚመዴባቸው ተረካቢዎች ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

 

 

5. የታክስ ባሇስሌጣኑ ስሌጣንና ተግባር 
 

የታክስ ባሇስሌጣን፡-  

1) በታክስ እዲ ምክንያት ሀብት ሇመያዝ፣  ሇማስከበርና የ ግሌጽ ጨረታ  ሽያጭ ሇማካሄዴ 

ማስታወቂያዎችን ያወጣሌ፣  
 



3 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

2) ሀብት ሇመያዝ፣ ሇማስከበር፣  የ ንግዴ ዴርጅት ሇማሸግ ተግባር አፈጻጸም ዴጋፍ የ ሚሰጡ የ ፖሉስ 

አካሊትና የ አካባቢው የ ቀበላ አስተዲዯር ተወካዮች እንዱገ ኙ ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

3) ሇታክስ እዲ  የ ተያዘ ወይም እንዱከበር የ ተዯረገ  ተንቀሳቃሽ ሀብት ሇሀብቱ ማቆያ ወይም 

ማከማቻ ወዯ ተዘጋጀ ቦታ እንዱጓጓዝ ያዯርጋሌ፡ ፡  የ ንግዴ ሥራ የ ሚካሄዴበትን ጨምሮ ማናቸውም 

የ ታክስ ከፋይ የ ማይንቀሳቀስ ሀብት ባሇበት ተከብሮ እንዱቆይ ወይም እንዱታሸግና ጥበቃ 

እንዱዯረግሇት ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

4) በታክስ እዲ ምክንያት ሇሚያዝ ሀብት ማቆያ/ማከማቻ/ የ ሚውሌ ቦታ ተገ ቢውን የ ጥበቃ 

አገ ሌግልት ከመንግስታዊ እና ላልች አካሊት ማግኘቱን ይከታተሊሌ። 
 

5) በታክስ እዲ ምክንያት የ ተያዘ ሀብትን ግምት የ ሚያከናውኑ አካሊት የ ግምቱን ሥራ በወቅቱ 

ስሇማከናወናቸው ይከታተሊሌ፡ ፡  
 

6) በታክስ እዲ ምክንያት የ ተያዘን ወይም የ ተከበረን ሀብት የ ግሌጽ ጨረታ መነ ሻ ዋጋ ግምት 

የ ሚያከናውኑ አካሊት የ ግምቱን ሥራ በወቅቱና በአግባቡ ማከናወናቸውን ይከታተሊሌ፡ ፡  
 

7) በግሌጽ ጨረታ ሇመሳተፍ የ ሚፈሌጉ ተጫራቾች በጨረታ የ ሚሸጠውን ሀብት በቦታው ተገ ኝተው ማየ ት 

እንዱችለ ሀብቱ የ ሚገ ኝበት ቦታ በሥራ ሰዓት ሇተመሌካቾች ክፍት እንዱሆን ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

8) በታክስ እዲ ምክንያት የ ተያዘን ሀብት ሇመሸጥ የ ሚሠራጨውን የ ግሌጽ ጨረታ ሽያጭ ሰነ ዴ 

ያጸዴቃሌ፡ ፡  
 

9) በታክስ ዕዲ ምክንያት የ ተያዘ ሀብት በአንዴ ጊዜ ወይም በቅዯም ተከተሌ በግሌጽ ጨረታ 

እንዱሸጥ ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

10) በታክስ እዲ ምክንያት የ ተያዘ ሀብት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝም በግሌጽ ጨረታ   አማክል 

የ ሚሸጥበትን ዘዳ ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡  
 

11) የ ተያዘው/የ ተከበረው ሀብት የ ሚተሊሇፍ የ ገ ንዘብ ሠነ ዴ ወይም በኩባንያው ውስጥ ያሇ ዴርሻ 

ወይም በውርስ የ ተገ ኘ ሀብት የ ሆነ  እንዯሆነ   ሽያጩን ሇማካሄዴ ሦስተኛ ወገ ን ሇመጠቀም 

ይችሊሌ፡ ፡  

 

 

12) በግሌጽ ጨረታ የ ተሸጠ ሀብት ዋጋ  ሙለ በሙለ መከፈለን በማረጋገ ጥ የ ሀብቱ ባሇቤትነ ት 

በገ ዥው ስም እንዱዛወር ሇሚመሇከተው የ መንግስት አካሌ ያስታውቃሌ፡ ፡  
 

13) በዚህ መመሪያ መሠረት ከሁሇተኛ ጊዜ ግሌጽ ጨረታ በኋሊ ያሌተሸጠን ሀብት  በመነ ሻ ግምቱ 

ዋጋ ይረከባሌ፡ ፡  
 

14) የ ታክስ ባሇስሌጣን ሠራተኞች ወይም ከእነ ርሱ ጋር ዝምዴና ወይም ግንኙነ ት ያሊቸው ሰዎች 

የ ታክስ ባሇእዲውን ሀብት ሇመግዛት በግሌጽ ጨረታ እንዲይሳተፉ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

15) በታክስ እዲ ምክንያት ከሀብት መያዝ፣  ማስከበርና መሸጥ ጋር የ ተያያዙ ላልች ተግባሮችን 

ያከናውናሌ፡ ፡  
 

6. የታክስ ባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ ሥሌጣንና ተግባር 
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 የታክስ ባሇሥሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ፣ 
 

1) የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ዯርሷቸው የ ሚፈሇግባቸውን ታክስ ሊሌከፈለ ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው አባሪ መሠረት የ ክፍያ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡ ፡  
 

2) ታክስ ከፋዩ የ ታክስ አሰባሰቡን የ ሚያዯናቅፍ ሀብት የ ማሸሽ ወይም ላሊ ተመሳሳይ ተግባር 

በመፈጸም ሊይ ያሇ መሆኑን  ሲረዲ የ ታክስ እዲ ክፍያ ማስታወቂያ ከተሊከ በኋሊ መቆየ ት 

ያሇበትን የ 30 ቀናት ጊዜ ገ ዯብ ሳይጠብቅ በአፋጣኝ ሀብቱን የ መያዝ እርምጃ እንዱወሰዴ 

ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

3) የ ሚያዘው ሀብት የ ሚበሊሹ ዕቃዎች በሚሆኑበት ጊዜ የ ታክስ እዲ ክፍያ ማስታወቂያ ከተሊከ 

በኋሊ መቆየ ት ያሇበትን የ 30 ቀናት ጊዜ ገ ዯብ ሳይጠብቅ ዕቃዎቹ    የ ሚሸጡበትን ጊዜና 

የ ሚሸጡበትን ስርዓት ይወስናሌ፡ ፡  
 

4) ሀብት ስሇመያዝ የ ሚሰጥ ማስታወቂያ የ ዯረሰው ወይም ሀብቱ የ ተያዘበት ታክስ ከፋይ የ ታክስ 

እዲውን የ መክፈያ ጊዜ እንዱራዘምሇት ወይም ታክስ ከፋዩ በየ ጊዜው በሚዯረግ ክፍያ 

የ ሚፈሇግበትን ታክስ ሇመፈጸም እንዱፈቀዴሇት በሚያቀርበው ጥያቄ ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  
 

5) አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ ታክስ ባሇዕዲውን ሀብት የ መያዝና የ መሸጥ አፈጻጸም እንዱቆም 

ያዯርጋሌ፡ ፡  

6) በታክስ እዲ የ ተያዘን የ ታክስ ከፋዮች ሀብት የ መያዝና የ መሸጥ ተግባር በላልች አካሊት 

እንዱከናወን ማዴረግ አስፈሊጊ ሆኖ ከተገ ኘ በዚህ ረገ ዴ ተገ ቢውን ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

 
ክፍሌ ሁሇት 

       የታክስ ባሇእዳን ሀብት ስሇመያዝ 
 

 

7. ሀብትን  ስሇመያዝ የ ሚሰጥ ማስታወቂያ፡  
 

      ሀብትን ስሇመያዝ የ ሚሰጥ ማስታወቂያ የ ሀብት መያዝ እርምጃ ከመወሰደ ከ30 ቀናት አስቀዴሞ 

ሇታክስ ከፋዩ መሰጠት ወይም መዴረስ ያሇበት ሲሆን ማስታወቂያውም ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው አባሪ 2 የ ተዘረዘሩትን የ ሚከተለን መረጃዎች የ ያዘ መሆን አሇበት፡ ፡  
 

1) ከታክስ ባሇስሌጣኑ ቀዯም ሲሌ ሇታክስ ከፋዩ የ ተሊከውን የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ቀን  
 

2)  ከታክስ ከፋዩ የ ሚፈሇገ ውን የ ታክስ እዲ የ ገ ንዘብ መጠን 

 የ ሚጠበቅበትን የ ታክስ እዲ 

 ማስታወቂያው እስከተሊከበት ጊዜ ዴረስ የ ታሰበው ወሇዴ 

 መቀጫዎች 

 አስቀዴሞ የ ተከፈሇ የ ታክስ እዲ ካሇ ተቀናሽ የ ተዯረገ  መሆኑን፣  እና 

 በቀሪነ ት የ ሚፈሇግበትን ታክስ 
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3) ባሇስሌጣኑ የ ታክስ ከፋዩን ሀብት በመሸጥ  ከሽያጭ የ ሚገ ኘውን ገ ንዘብ የ ታክስ እዲውን 

ብቻ ሳይሆን ሀብቱን ከመሸጥ ጋር በቀጥታ ሇተያያዙ የ አፈጻጸም ተግባሮች ማከናወኛ 

ሇሚወጣ ወጪ መሸፈኛ የ ሚያውሇው መሆኑን የ ሚገ ሌጽ ማስታወቂያ መጻፍ  ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

8. ሀብትን ስሇመያዝ ማስታወቂያ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ 

 

1) ሀብትን ስሇመያዝ የ ሚሰጠው ማስታወቂያ ሇታክስ ከፋዩ በሚከተሇው አኳኋን እንዱዯርስ 

ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

      ሀ) ታክስ ከፋዩ ነ ዋሪነ ቱ በኢትዮጵያ በማይሆንበት ጊዜ:-- 

1. ዴርጅት ከሆነ  በዴርጅቱ የ ንግዴ ሥራ ቦታ ሇሚገ ኘው  የ ዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ 

ወይም ሇታክስ  እንዯራሴው ወይም ሇታክስ ወኪለ በአካሌ  በመስጠት፣  
 

2. ግሇሰብ ከሆነ  በቀጥታ ሇታክስ ከፋዩ፣  ወይም ሇታክስ እንዯራሴው  ወይም ሇታክስ 

ወኪለ በአካሌ በመስጠት፡ ፡  
 

      ሇ)  ታክስ ከፋዩ በኢትዮጵያ ነ ዋሪ ካሌሆነ ፡ - 
 

1. በኢትዮጵያ ወኪሌ የ ሆነ ው ዴርጅት የ ንግዴ ሥራ ቦታ ሇሚገ ኘው የ ዴርጅቱ ሥራ 

አስኪያጅ ወይም እንዯራሴ ወይም ወኪሌ በአካሌ  በመስጠት  
 

2. ግሇሰብ ከሆነ  ሇታክስ እንዯራሴው ወይም ወኪለ በአካሌ በመስጠት፡ ፡  
 

ሐ）በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ፊዯሌ ተራ ቁጥር ሀ እና ሇ መሰረት  ማስታወቂያውን 

የ ሚቀበሇው ወይም የ ሚረከበው ሰው በማስታወቂያው ቅጅ ሊይ የ ተቀበሇ ሇመሆኑ 

ማረጋገ ጫ እንዱሆን ስሙንና የ ተረከበበትን ቀን በመጻፍ ሉፈርም ይገ ባሌ፡ ፡   

 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ሇታክስ ከፋዩ ማስታወቂያውን መስጠት ካሌተቻሇ 

በታክስ ከፋዩ ወይም በወኪለ የሙያ ወይም የ ንግዴ ሥራ ማከናወኛ ቦታ ወይም መኖሪያ ቤት 

አመችና በግሌጽ በሚታይ ስፍራ ሶስት እማኞችን በማስፈረም  ወይም  የ ፖሉስ  መኮንን  

በተገ ኘበት እንዱሇጠፍ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

3) በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2  መሰረት  ሇታክስ ከፋዩ  የ ታክስ ማስታወቂያ 

ውሳኔውን ማዴረስ ካሌተቻሇ ነ ዋሪነ ቱ በኢትዮጵያ የ ሆነ  ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ከሆነ  ታክስ 

ከፋዩ በተመዘገ በበት የ ዴርጅቱ ወይም የ ግሇሰቡ አዴራሻ በሪኮማንዳ  ዯብዲቤ  በመሊክ፡ ፡  
 

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1፣  2 እና 3 መሰረት ማስታወቂያዎችን ሇታክስ ከፋዩ ማዴረስ 

ካሌተቻሇ እንዯ አስፈሊጊነ ቱ በኤላክትሮኒክስ ዘዳ ኢሜሌና ፋክስን ጨምሮ ሇታክስ ከፋዩ 

በማስተሊሇፍ እንዱዯርስ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

5) በዚህ አንቀጽ የ ተመሇከቱትን ዘዳዎች በመጠቀም ማስታወቂያ ማዴረስ ካሌተቻሇ የ ፍርዴ ቤት 

ማስታወቂያዎች በሚወጡበት ጋዜጣ ማስታወቂያውን በማውጣት ሇታክስ ከፋይ እንዱዯርሰው 

ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

6) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 5 መሠረት የ ፍርዴ ቤት ማታወቂየ ዎች በሚወጡበት ጋዜጣ የ ሀብት 

መያዣ ትዕዛዝ የ ወጣበት ታክስ ከፋይ የ ታክስ ማስታወቂያ ውሳኔ እንዯዯረሰው ይቆጠራሌ፡ ፡  



6 
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9.  ሀብት ከመያዙ በፊት ስሇሚወሰደ  እርምጃዎች 

1) የ ታክስ ባሇስሌጣኑ የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ  ከዯረሰበት ወይም በአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ 

ውሳኔ ከተሰጠበት ወይም ይግባኝ ቀርቦ በታክስ ይግባኝ ጉባኤ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ 

ወይም በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 መሠረት ማስጠንቀቂያ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 

ቀናት ውስጥ የ ታክስ ባሇእዲውን ሀብትና የ ሥራ  

 

 

 

እንቅስቃሴ የ ሚመሇከት መረጃ ከሚመሇከታቸው የ መንግስት አካሊት ጋር በመሆን ማሰባሰብ 

አሇበት፡ ፡  
 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የ ሚሰበሰበው መረጃ የ ታክስ ባሇእዲውን ሀብት 

ዓይነ ት፣  ብዛት፣  የ ሚገ ኝበትን አዴራሻ፣  የ ታክስ ከፋዩ ሀብት በማን ይዞታ ሥር እንዯሚገ ኝ፣  

በዋስትና የ ተመዘገ በ መሆን አሇመሆኑን የ መሳሰለ መረጃዎችን የ ሚጨምር መሆን አሇበት፡ ፡  
 

3) በተሰበሰበው መረጃ ወይም በተገ ኘ ጥቆማ መሰረት የ ሚመሇከተው የ ታክስ  ባሇስሌጣን የ በሊይ 

ኃሊፊ የ ታክሱን አሰባሰብ  የ ሚያዯናቅፍ  ሁኔታ መኖሩን የ ተረዲ እንዯሆነ  እና ታክስ ከፋዩ 

ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ አሇመሆኑ ከታወቀ የ 30 ቀናት የ ጊዜ ገ ዯብ ወይም በማስጠንቀቂያ 

የ ተሰጠውን ቀነ  ገ ዯብ ሳይጠብቅ ባሇሥሌጣኑ ሀብቱን በመያዝ ታክስ የ መሰብሰቡ አፈጻጸም 

እንዱካሄዴ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡ ፡  
 

4) ሀብቱን የ መያዝ ትዕዛዝ ሇታክስ ባሇእዲው፣  ሇታክስ ባሇእዲው እንዯራሴ ወይም ሇታክስ 

ባሇእዲው ወኪሌ፣  የ ታክስ ባሇእዲው ሀብት በእጁ ወይም በይዞታው ሇሚገ ኝ ሇማንኛውም ሰው፣  

ሀብቱን ወይም መብቱን ወይም ምርጫውን ሇሚመዘግብ አግባብ ሊሇው ሰው ወይም ፍርዴ 

ሇሚያስፈጽም አካሌ መሰጠት አሇበት፡ ፡  

 

10. ሀብትን ስሇማስከበር  

 

1) የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ሇታክስ ከፋዩ ማስጠንቀቂያውን ሇመሊክ ሲወስን ወዱያውኑ የ ታክስ ከፋዩ 

ሀብት በዋስትናነ ት እንዯተሰጠ ሀብት ሳይሸጥ፣  ሳይሇወጥ፣  ሳይከፈሌ፣  በባሇሀብትነ ትም ሆነ  

በይዞታ ሳይዛወር ተከብሮ እንዱቆይ እንዱያዯርግ ሇታክስ ከፋዩ፣  ሀብት ሇሚመዘግብ አግባብ 

ያሇው የ መንግስት አካሌ ወይም የ ግሌ ዴርጅት ወይም የ ታክስ ከፋዩ ሀብት በእጁ ሇሚገ ኝ ሰው 

ማስታወቂያ ይሌካሌ፡ ፡  
 

2) ሀብት ተከብሮ እንዱቆይ የ ሚሰጥ የ ማስታወቂያ ይዘት ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ 3 

የ ተዘረዘሩትን መረጃዎች የ ያዘ መሆን አሇበት፡ ፡  
 

3) ሀብት የ ሚመዘግበው አካሌ በታክስ ከፋዩ ስም የ ተመዘገ በ ሀብት ተከብሮ እንዱቆይ ማዴረግና 

የ ተከበረውን ሀብት ዓይነ ት ሇታክሱ ባሇስሌጣን ማስታወቅ አሇበት፡ ፡  
 

4) የ ታክስ ከፋዩ ሀብት በእጁ የ ሚገ ኝ ማናቸውም ሰው ሀብት የ ማስከበሩ ማስታወቂያ ባይዯርሰው 

ኖሮ ሀብቱን ሇታክስ ከፋዩ የ ሚያስረክብ መሆኑን እና ሀብቱ በእጁ  ወይም በይዞታው 
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እንዱቆይ መዯረጉ ወጪ ያስከተሇበት መሆኑን በበቂ ማስረጃ አስዯግፎ ያቀረበ እንዯሆነ  የ ዚህ 

ዓይነ ቱ ወጪ ተሰሌቶ ከሀብቱ ሽያጭ ከተገ ኘ ገ ቢ ሊይ እንዱከፈሇው ይዯረጋሌ፡ ፡  

 

 

 

11. ስሇማይከበሩና ስሇማይያዙ ሀብቶች 

 

1. ከዚህ በታች የ ተመሇከቱት ሀብቶች በታክስ እዲ ምክንያት የ ማይከበሩና የ ማይያዙ ናቸው፡  

ሀ) ሇታክስ ባሇእዲውና ሇቤተሰቡ የ እሇት አገ ሌግልት የ ሚያስፈሌጉ ሌብሶች፣  ሇምግብ  

ማብሰያ  አገ ሌግልት የ ሚውለ  ቁሳቁሶች፣  አሌጋ፣  የ አሌጋ  ሌብስ፣  ፍራሽ ፣  ትራስ 

እና ብርዴ ሌብስ፣  
 

ሇ)  ሇሙያ ሥራ አስፈሊጊ የ ሆኑ የ እጅ መሳሪያዎች፣   
 

ሐ) የ ታክስ ባሇእዲው በግብርና ስራ የ ሚተዲዯር ከሆነ  በባሇስሌጣኑ አስተያየ ት ሇስራው 

አገ ሌግልት በቂ ሆነ ው የ ሚገ መቱ የ ቀንዴ ከብቶች፣  የ ጋማ ከብቶች፣  የ ዘር እህሌና ፍጹም 

አስፈሊጊ የ ሆኑ ነ ገ ሮች፣  
 

መ) ሇታክስ ባሇእዲውና ሇቤተሰቡ ሇ3 ወራት መተዲዯሪያ የ ሚሆን ገ ንዘብ ወይም ቀሇብ፣  
 

ሠ) የ ታክስ ባሇእዲው የ ሚያገ ኘው የ ጡረታ ገ ንዘብ፣  ባሌ/ሚስት ሇሚስቱ/ሇባሌዋ ከፍቺ በኋሊ 

ሇሌጆች ቀሇብ የ ሚከፍለት ገ ንዘብ፣   
 

ረ) በሠንጠረዥ “ሀ” ከታክሰ ነ ጻ ከተዯረገ ው የ ገ ቢ መጠን ሳያሌፍ ሠራተኛው የ ሚያገ ኘው 

ዯመወዝ ወይም ማናቸውም በተወሰነ  ጊዜ የ ሚገ ኝ ላሊ ገ ቢ፣  
 

ሰ)  የ ባሌና ሚስት የ ቃሌ ኪዲን ቀሇበት፣ ሜዲሉያ/ኒ ሻን ፣  
 

ሸ)  የ ጠበቆቹ፣  የ ሀኪሞች እና የ አካውንታንቶች/ኦዱተሮች ፋይልችና ሠነ ድች፣  ነ ገ ር ግን 

የ ግሌ ወይም የሙያ ጉዲዮችን ፋይልች የ ያዘ ኮምፒተር በተያዘ ጊዜ መከተሌ ስሇሚገ ባው 

የ አፈጻጸም ሥርዓት ባሇስሌጣኑ ውሳኔ ይሰጣሌ፣  
 

ቀ) እንዲይከበር፣  እንዲይሸጥና ሇእዲ መክፈያ እንዲይሆን በማናቸውም ላሊ ሕግ ወይም  

በፍርዴ ቤት የ ተወሰነ  ማናቸውም ዓይነ ት ሀብት፣  
 

2. መያዝ፣  መሸጥና ማዘዋወር በሕግ ክሌከሊ የ ተዯረገ ባቸው እቃዎች፣  ሇመያዝ፣  ሇመጠቀም ወይም 

ሇመሸጥ ሌዩ ፈቃዴ የ ሚያስፈሌጋቸው እቃዎች፣  በሕግ መሠረት የ ሚወረሱ ወይም ኮንትሮባንዴ፣  

የ መጠቀሚያ ጊዜ ያሇፈባቸው  እቃዎች ከተገ ኙ አግባብ ያሇውን አካሌ በማሳወቅ እንዱረከቡ 

ማዴረግ ወይም አስፈሊጊው እርምጃ እንዱወሰዴ መዯረግ አሇበት፣  
 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1፣ (ሇ)(ሐ) እና (መ) አፈጻጸም ባሇስሌጣኑ  የ ማይከበር 

ሀብትን መጠን ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡  

 

12. ሀብት ስሇመያዝ 
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1) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 መሠረት ማስጠንቀቂያ የ ተሰጠው ታክስ ከፋይ ማስጠንቀቂያው 

ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት ውስጥ የ ታክስ እዲውን ያሌከፈሇ እንዯሆነ  ወይም 

በታክስ ባሇስሌጣኑ ቀርቦ የ መክፈያ ጊዜ እንዱሰጠው ያሊዯረገ  ወይም በቂ ዋስትና ያሊቀረበ  

እንዯሆነ   በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 11  ከመያዝ ነ ጻ ከተዯረጉት ወይም በፍ/ቤት 

አስቀዴሞ ከተከበረ ወይም በዋስትና ከተያዘ ሀብት በስተቀር ማናቸውንም የ ታክስ ባሇእዲውን 

ሀብት ባሇስሌጣኑ ይይዛሌ፣  ሇታክስ እዲው ክፍያ እንዱውሌ ያዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የ ተዯነ ገ ገ ው ቢኖርም ባሇስሌጣኑ ታክስ ከፋዩ የ ታክስ 

አሰባሰቡን የ ሚያዯናቅፍ፣  ሀብት የ ማሸሽ ወይም ላሊ ተመሳሳይ ተግባር በመፈጸም ሊይ ያሇ 

መሆኑን ሲረዲ የ ታክስ እዲ ክፍያ ማስታወቂያ ከተሊከ በኋሊ መቆየ ት ያሇበትን የ 30 ቀናት 

ጊዜ ገ ዯብ ሳይጠብቅ በአፋጣኝ ሀብቱን የ መያዝ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የ ሚያዘው ሀብት በተቻሇ መጠን ከታክስ ባሇእዲው 

ከሚፈሇገ ው የ ታክስ እዲ ጋር ተመጣጣኝ መሆን አሇበት፡ ፡  
 

4) የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ሀብት ከመያዙ በፊት ሀብቱ እንዱያዝ የ ተሰጠውን የ ውሳኔ/የ ትዕ ዛዝ ቅጅ 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ሇተገ ሇጹት አካሊት መስጠት አሇበት፡ ፡  
 

5) ከእርሻ ሰብሌ በስተቀር 
 

  ሀ）  ማናቸውም የ ሚንቀሳቀስ ሀብት የ ሚያዘው በታክስ ባሇእዲው እጅ የ ሚገ ኘውን ሀብት 

በመረከብ ነ ው፡ ፡  
 

  ሇ)  የ ታክስ ባሇእዲው ወይም ወኪለ በተገ ኘበት የ ታክሱ ባሇሥሌጣን ሀብቱን ቆጥሮና 

መዝግቦ ይረከባሌ፣  በቦታው የ ተገ ኙት ሁለ የ ተቆጠረውን ሀብት በፊርማቸው 

ያረጋግጣለ፣  የ ተቆጠረው ሀብት ዝርዝር ቅጅ ሇታክስ ባሇእዲው ይሰጣሌ፡ ፡  
 

ሐ） የ ተያዘው ሀብት የ ከበሩ ማእዴናት ማሇትም አሌማዝ፣  እንቁ፣  ወርቅና ብር የ ሆነ  

እንዯሆነ  መጠኑ በሚዛን ተመዝኖ እና የ ጥራት ዯረጃው ተመርምሮ ዋጋው በባሇሙያ 

ተገ ምቶ በዝርዝሩ  ሊይ መገ ሇጽ አሇበት፡ ፡  
 

6) የ ተያዘው ወይም የ ተከበረው ሀብት በቀሊለ የ ሚበሊሽ ወይም ዋጋ የ ሚያጣ/የ ሚቀንስ የ ሆነ  

እንዯሆነ  ባሇስሌጣኑ በማናቸውም ዘዳ ወዱያውኑ  ሉሸጠው ይችሊሌ፡ ፡  
 

7) የ ሚያዘው ወይም የ ሚከበረው ሀብት የ እርሻ ሰብሌ ወይም ፍራፍሬ የ ሆነ  እና በማሳው ሊይ 

ያሇ ከሆነ  ትዕዛዙን በሥፍራው በመሇጠፍ፣  ሰብለ ታጭድ የ ተከመረ ወይም በመወቃት ሊይ ያሇ 

ወይም የ እንሰሳት መኖ ክምር ከሆነ   በክምሩ ወይም በአውዴማው አቅራቢያ በመሇጠፍ 

ይሆናሌ፡ ፡  
 

8) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የ ተከበረው ሀብት ስሇሚጠበቅበት ሁኔታ የ ታክስ ባሇስሌጣኑ 

የ ሚሰጠው ትዕዛዝ እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ታክስ ባሇእዲው ሰብለን የ ባሇስሌጣኑ ተወካይ ባሇበት 

ሉያጭዴ ወይም ሉወቃ ይችሊሌ፡ ፡  
 

9) ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 7 አፈጻጸም የ ታክስ ባሇእዲው ሰብለን ካጨዯ ወይም ከወቃ 

በኋሊ የ ተገ ኘውን የ ምርት መጠን የ ባሇስሌጣኑ ወኪሌ ባሇበት ተቆጥሮ ሁለም እንዱፈራረሙ 

ከተዯረገ  በኃሊ ሃብቱ የ ሚጠበቅበትንና የ ሚሸጥበትን ሁኔታ ባሇስሌጣኑ ይወስናሌ ፡ ፡   
 



9 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

10) እንዱያዝ ወይም እንዱከበር የ ታዘዘው ሀብት በታክስ ባሇእዲው እጅ ያሌገ ባ ከላሊ ሰው 

የ ሚጠይቀው በሚተሊሇፍ ሰነ ዴ ያሌተዯገ ፈ ገ ንዘብ ወይም በፍርዴ ቤት ክስ በማስፈረዴ መብት 

ያገ ኘበት ገ ንዘብ ወይም ላሊ ሀብት በሆነ  ጊዜ የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ላሊ ግሌጽ የ ሆነ  

ትዕዛዝ እስኪሰጥ ዴረስ ሀብቱ ወይም ገ ንዘቡ  በእጁ ያሇ ሰው ገ ንዘቡን ወይም ሀብቱን 

ሇታክስ ባሇእዲውም ሆነ  ሇላሊ ማናቸውም ሰው ሳይሰጥ /ሳያስተሊሌፍ በእጁ እንዱያቆይ 

በጽሁፍ ማዘዝ ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

11) የ ሚያዘው ወይም የ ሚከበረው ሀብት የ ታክስ ባሇእዲው ከላልች ሰዎች ጋር በተካፋይነ ት ወይም 

በጋራ የ ሚጠቀምበት ወይም የ ጋራ ባሇሀብት የ ሆነ በት ሀብት ወይም በሽርክና የ ያዘው ሀብት 

ወይም በውርስ የ ተገ ኘ ሀብት ሲሆን የ መያዙ ወይም የ ማስከበሩ ሥርዓት የ ሚፈጸመው ዴርሻውን 

ሇላሊ ሰው አሳሌፎ እንዲይሰጥ፣  እንዲይሸጥ፣  በዋስትና እንዲያሲዝ ወይም በማናቸውም 

ምክንያት እንዲያስተሊሌፍ ከሽርክናው የ ሚያገ ኘውን ትርፍ እንዲይወስዴ የ ማገ ዴ ትዕዛ ዝ  

ሇጋራ ባሇሀብቶቹ ወይም ሇሸሪኮች በመስጠት ነ ው፡ ፡  
 

12) የ ሚያዘው ሀብት የ ታክስ ባሇእዲው የ ሚያገ ኘው ዯመወዝ በሚሆንበት ጊዜ በየ ወሩ እየ ተቀነ ሰ 

ወይም የ ታክስ ባሇስሌጣኑ በሚያዘው ሁኔታ እንዱያዝ ይዯረጋሌ። የ ማንኛውም ሠራተኛ ዯመወዝ 

እንዱያዝ የ ሚሰጠው ትዕዛዝ ከሠራተኛው የ ሚፈሇገ ውን  የ ታክስ እዲ መጠን እና የ ሚያዘውን 

የ ገ ንዘብ መጠን የ ሚገ ሌጽ መሆን አሇበት፡ ፡  
 

13) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 12 ዴንጋጌ መሠረት ተቀናሽ የ ሚዯረገ ው መጠን በአዋጁ 

አንቀጽ 43 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ሇሠራተኛው ከሚከፈሇው ዯመወዝ የ ሥራ ግብር ተቀናሽ  

ሆኖ ከሚዯርሰው አንዴ-ሶስተኛ መብሇጥ የ ሇበትም፡ ፡   

 

 
 

14) እንዱያዝ የ ታዘዘው ሀብት የ ሚተሊሇፍ የ ገ ንዘብ ሰነ ዴ የ ሆነ  እንዯሆነ  እና በፍርዴ ቤት 

ወይም በመንግስት መስሪያ ቤት ያሌተያዘ ከሆነ  የ ማስከበሩ ወይም የ ማስያዙ ሥርዓት 

የ ሚፈጸመው የ ሚተሊሇፈው የ ገ ንዘብ ሰነ ዴ ተይዞ በታክስ ባሇስሌጣኑ እንዱቀመጥ በማዴረግ 

ወይም በላሊ አካሌ የ ተያዘም ከሆነ  ላሊ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ዴረስ እንዲይሇቀቅ የ ሚያግዴ 

ትእዛዝ በመስጠት ይሆናሌ 
 

15) እንዱያዝ ወይም እንዱከበር የ ታዘዘው ሀብት በፍርዴ አስፈጻሚ መ/ቤት ወይም በመንግስት 

መስሪያ ቤት እጅ የ ሚገ ኝ ከሆነ  ሀብቱ ወይም ሀብቱ የ ሚያስገ ኘው ማናቸውም ጥቅም ተጠብቆ 

እንዱቆይ የ ታክስ ባሇስሌጣኑ ትዕዛዝ በመስጠት ማስከበር ይችሊሌ፡ ፡  
 

16) የ ታክስ ባሇእዲው በውዴ እቃዎች ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ ስሊሇው ሀብት መረጃ እንዱሰጥ 

ተጠይቆ ፈቃዯኛ ካሌሆነ  ወይም ቁሌፉን ሇመስጠት እምቢተኛ ከሆነ  ባንኩ ወይም የ ገ ንዘብ 

ተቋሙ ቁሌፉን እንዱሰጥ በማዴረግ የ ባንኩ ተወካይና የ ታክስ ባሇእዲው ወይም ወኪለ 

እንዱገ ኙ ማስታወቂያ በመስጠት በታክስ ባሇስሌጣኑ ተከፍቶ ሀብቱ እንዱመዘገ ብና እንዱታሸግ 

ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

17) የ መንግስት ቦንዴ ወይም ከኢንቨስትመንት ወይም ከኢንሹራንስ በየ ጊዜው የ ሚከፈሌ ሂሳብ 

እንዲይከፈሌና  ላሊ ትዕዛዝ በታክስ ባሇስሌጣኑ እስከሚሰጥ ዴረስ ተይዞ እንዱቆይ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ትዕዛዝ በመስጠት ሉከበር ይችሊሌ፡ ፡  
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18) እንዱያዝ ወይም እንዱከበር የ ተወሰነ ው የ ማይንቀሳቀስ ወይም ሌዩ ተንቀሳቃሽ ሀብት ከሆነ  

የ ታክስ ባሇእዲው ሀብቱን ሇላሊ ሰው እንዲይሰጥ፣  እንዲይሸጥ፣  እንዲይሇውጥ ወይም 

በማናቸውም ላሊ ሁኔታ መብቱን ሇማንም ሰው እንዲያዛውር እንዱሁም ላልች ሰዎች በሀብቱ 

ሊይ የ ዋስትና መብትን ጨምሮ ማንኛውንም ዓይነ ት መብት እንዲይኖራቸው የ ሚያግዴ ትዕዛዝ 
የማይንቀሳቀስ  ሀብት ሇሚመዘግበው አካሌ በመስጠት የሚፈጸም 
ይሆናሌ፡፡ 
 

13. የ ዯንበኞችን ሀብት ስሇመመሇስ 
 

 የ ተያዘው ወይም በማሸግ የ ተከበረው ሀብት የ ዴርጅቱ ዯንበኞች ሀብት በውስጡ የ ሚገ ኝበት እንዯ 

ሊውንዯሪ/የ ዯረቅ እጥበት፣ ሌብስ ስፌት፣  የ ጥገ ና አገ ሌግልት መስጫ ወይም ጋራዥ የ ሆነ  እንዯሆነ  

ሀብቱ ከተያዘ በኋሊ ባለት የ ተወሰኑ የ ዴርጅቱ የ ሥራ ቀናትና ሰዓት ዯንበኞች ማስረጃቸውን 

እያቀረቡና ያሌተከፈሇ የ አገ ሌግልት ቀሪ ሂሳብ እየ ከፈለ እንዱረከቡ መዯረግ አሇበት፡ ፡  
 

14. ሌዩ ጥንቃቄ ስሇሚያስፈሌጋቸው እቃዎች 
 

1) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 12 በተመሇከተው መሠረት ሀብት ሲያዝ ሌዩ ጥንቃቄ የ ሚያስፈሌጋቸው 

ሌዩ ሌዩ ኬሚካልች ወይም ንጥረ ነ ገ ሮች የ ሚሸጡባቸው፣  የ ሚከማቹባቸው ወይም የ ሚመረቱባቸው 

ሲሆን እነ ዚህን ኬሚካልች ወይም ንጥረ ነ ገ ሮች ሇመያዝ የ ሚያስፈሌገ ው ጥንቃቄ በቅዴሚያ 

መታወቅና አስፈሊጊው ቅዴመ ዝግጅት መዯረግ ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

2) ባሇስሌጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ሀብት ከመያዙ በፊት ወይም/እና በኋሊ 

ሉበሊሽ የ ሚችሌበት ሁኔታ ካሇ ሉወሰደ ስሇሚገ ባቸው እርምጃዎች ዝርዝር  ሥርዓት ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡ ፡  
 

3) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀጽ በተመሇከተው መሰረት ሌዩ ጥንቃቄ የ ሚሹ እቃዎች ስሇአያያዙ፣  

ስሇአጠቃቀሙና አሻሻጡ ከሚመሇከታቸው የ መንግስት አካሊት ትብብር ሉጠይቅ ይችሊሌ፡ ፡  
 

15. የ ተያዘ ወይም የ ተከበረ ሀብት ስሇሚሇቀቅበት ሁኔታ 
 

1) የ ተያዘ ወይም የ ተከበረ  ሀብት፡ - 
 

ሀ）ሇሀብቱ መያዝ ወይም መከበር ምክንያት የ ሆነ ው የ ታክስ ዕዲ በሙለ የ ተከፈሇ እንዯሆነ ፣  
  

ሇ）ሇሀብቱ መያዝ ወይም መከበር ምክንያት የ ሆነ ው የ ታክስ ዕዲ ዋስታና በማስያዝ በስምምነ ት 

የ ታክስ መክፈያ ጊዜው የ ተራዘመ እንዯሆነ ፣   
 

ሐ）የ ታክስ ዕዲው የ ተሠረዘ ወይም በምህረት እንዱቀር የ ተዯረገ  እንዯሆነ ፣  ወዱያውኑ 

ይሇቀቃሌ፡ ፡  
 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ1 መሰረት የ ታክስ ከፋዩ ሀብት የ ተሇቀቀ በሚሆንበት ጊዜ 

ባሇሥሌጣኑ በታክስ ባሇዕዲው ወጪ ሀብቱን ሇሚመዘግብ አካሌ የ መያዝ ወይም የ ማስከበሩ 

ትዕዘዝ መነ ሣቱን መግሇጽ አሇበት፡ ፡  
 

16. በተያዘ ወይም በተከበረ ሀብት ሊይ የ ሚቀርብ አቤቱታን ስሇመመርመር  
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1) የ ታክስ ባሇዕዲው የ ተያዘው ወይም የ ተከበረው ሀብት በሕግ የ ማይከበር ወይም የ ማይያዝ ነ ው 

በማሇት የ ሀብቱ ሽያጭ ከመካሄደ በፊት ሇባሇስሌጣኑ አቤቱታ ሲያቀርብሇት አቤቱታውን 

በማጣራት ውሣኔ ይሰጣሌ፡ ፡   
 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ውሣኔው ሀብቱ መያዝ  የ ሇበትም የ ሚሌ ከሆነ  ሀብቱ 

እንዱሇቀቅ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

3) የ ታክስ ባሇዕዲው ታክስ ባሇመክፈለ ምክንያት የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ የ ያዘው ወይም ያስከበረው 

ሀብት ይገ ባናሌ የ ሚለ ሦስተኛ ወገ ኖች የ ሚያቀርቡትን አቤቱታ ባሇሥሌጣኑ ተቀብል 

ይመረምራሌ፡ ፡   
 

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት ሀብቱ አሊግባብ የ ተያዘ መሆኑን እና የ አቤቱታ 

አቅራቢው ሀብት መሆኑን በበቂ ማስረጃ ያረጋገ ጠ እንዯሆነ  ባሇሥሌጣኑ የ ተያዘው ሀብት 

እንዱሇቀቅ ውሣኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

 

 

 

17. ገ ን ዘብ በተያዘ ጊዜ ዯረሰኝ ስሇመስጠት 
 

1) የ ታክስ ባሇዕዲው በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሠረት ዕዲውን አጠናቆ ባሇመክፈለ በሚሰጥ የ መያዝ 

ትዕዛዝ መሠረት ከታክስ ባሇዕዲው እጅ፣  መኖሪያ ቤት ወይም ንግዴ ወይም ሥራውን 

ከሚያከናውንበት ቤት እንዱሁም ከባንክና ከማናቸውም ሇታክስ ባሇዕዲው ገ ንዘብ የ መክፈሌ 

ግዳታ ካሇበት ሰው ሊይ ገ ንዘብ የ ተያዘ እንዯሆነ  ገ ቢ ሇተዯረገ ው ገ ንዘብ ዯረሰኝ በመስጠት 

ከታክስ ዕዲው ሊይ ሂሣቡ እንዱቀነ ስ ይዯረጋሌ፡  
 

2) ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ  አንቀጽ 1 አፈጻጸም በአዋጁ አንቀጽ 36  መሰረት ባሇስሌጣኑ   

የ ታክስ ከፋዩን የ ታክስ እዲ የ መክፈሌ ግዳታ ከተጣሇበት ሰው ሊይ ገ ንዘቡን መረከቡን 

በዯብዲቤ ሉገ ሌጽሇት የ ሚገ ባ ሲሆን ሇባሇስሌጣኑ የ ከፈሇውን ገ ንዘብ እንዱከፍሌ ክስ 

ሉቀርብበት አይችሌም ፡ ፡   
 

3) ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም ባሇሥሌጣኑ የ ሚሰጠው ዯረሰኝ ሇገ ዥ የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ 

ሲሆን ሇሻጩ ግን የ ገ ቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ መሂ/1 ነ ው፡ ፡  
 
 

 

18. ሀብትን በመያዝ ሇታክስ ዕ ዲ መክፈያ ማዋሌን በውክሌና ስሇማስፈፀም 

 

1) የ ታክስ ባሇዕዲው ሀብት የ ሚገ ኘው ከታክስ ባሇሥሌጣኑ ዋና መ/ቤት ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 

አካባቢ ርቆ በሚገ ኝ ቦታ እንዯሆነ  የ ታክስ ባሇዕዲው ሀብት እንዱያዝ የ ተሰጠውን ውሣኔ 

ከአስፈሊጊ ሠነ ድች ጋር በመሊክ ሀብቱ በሚገ ኝበት አካባቢ ባሇው የ ታክስ ባሇሥሌጣን 

አማካይነ ት በውክሌና እንዱፈፀም ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) ሀብቱ እንዱያዝ የ ተሰጠው ውሣኔ ና አስፈሊጊ ሠነ ድች የ ዯረሰው የ ገ ቢ ባሇሥሌጣን ሀብቱን 

በመያዝና በመሸጥ ገ ንዘቡን ሇወከሇው አካሌ ማስተሊሇፍ አሇበት፡ ፡   
 

ክፍሌ 3 

የ ተያዘውን የ ታክስ ባሇዕዲውን ሀብት ስሇመሸጥ 

 



12 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

19. ሀብትን ስሇመገ መት 
 

1) የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ ያስከበረው፣  የ ያዘው ወይም ታሽጐ እንዱቀመጥ ያዯረገ ውን የ ታክስ ከፋዩን 

ሀብት ሇመሸጥ እንዱችሌ የ ሀብት ግምት ሥራ ማከናወን በሚችለ በሚመሇከታቸው አካሊት 

እንዱገ መት ያዯርጋሌ፡ ፡  
 

2) በዚህ ዓይነ ት የ ተገ መተው የ ሀብት ዋጋ የ ግሌጽ ጨረታ መነ ሻ ዋጋ ሆኖ ይወሰዲሌ፡ ፡  

20. ሀብት ስሇሚሸጥበት ዘዳ  

1) የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ የ ተያዘውን ወይም የ ተከበረውን ሀብት ዓይነ ት፣  ያሇበትን ቦታ፣  የ ሀብቱን 

ሁኔታ እና ላልች ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገ ባት ሽያጩ በግሌጽ ጨረታ ዘዳ የ ሚከናወን 

መሆኑን ይወስናሌ፡ ፡  
 

2) የ ዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በታክስ ባሇስሌጣኑ የ ተያዘው 

ወይም ባሇሥሌጣኑ የ ተረከበው ሀብት የ ሚበሊሽ ዕቃ በሚሆንበት ጊዜ የ ግሌጽ ጨረታ ሂዯቱን 

ሳይከተሌ ሀብቱ የ ሚሸጥበትን ላሊ ዘዳ ባሇስሌጣኑ ይወስናሌ፡ ፡  
 

3) የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በግሌጽ ጨረታ የ ሚሸጠው የ ታክስ ከፋዩ ሀብት ከአንዴ በሊይ ከሆነ  

እንዯሁኔታው ሀብቱ በሙለ በአንዴ ጊዜ ወይም ከፊሌ ሀብቶቹ በቅዯም ተከተሌ እንዱሸጡ 

ሇማዴረግ ይችሊሌ፡ ፡  
 

4) የ ሀብት ሽያጭ በቅዯም ተከተሌ የ ሚዯረገ ው የ ከፊሌ ሀብቱ ሽያጭ የ ታክስ ዕዲውን ሇመሸፈን 

የ ሚበቃ መሆኑ እና ሀብቱን ሇመሸጥ ብዙ ጊዜ የ ማይወስዴ መሆኑ ሲታመን ነ ው፡ ፡  

21. የግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ ስሇማውጣት 

1) በታክስ ዕዲ ምክንያት የ ተያዘው ሀብት በግሌጽ ጨረታ  የ ሚሸጠው የ ግሌጽ ጨረታ  ማስታወቂያ 

ሰፊ ሥርጭት ባሇው ጋዜጣ ሊይ እንዱወጣ በማዴረግ ነ ው፡ ፡  
 

2) የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያው የ ሀብቱን ዓይነ ት፣  የ ሀብቱ የ ግሌጽ ጨረታ መነ ሻ ግምት፣  ሀብቱ 

የ ሚገ ኝበትን ቦታ፣  ግሌጽ ጨረታው የ ሚካሄዴበትን ቀንና ሰዓት፣  የ ሀብቱን ባሇቤት ስም፣  

በግሌጽ ጨረታው ተሳታፊዎች በጨረታው ሇመካፈሌ የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ በተመሰከረሇት 

ቼክ ወይም በሲፒኦ ወይም በጥሬ ገ ንዘብ  

እንዱያስይዙ እና የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ ግሌጽ ጨረታውን የ መሠረዝ መብት እንዲሇው የ ሚገ ሌጽ 

መሆን አሇበት፡ ፡  
 

3) የ ግሌጽ ጨረታው ማስታወቂያ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በተዯረገ ው ፎርም ዓይነ ት መዘጋጀት 

ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

4) ማናቸውም የ ሚንቀሳቀስ ሀብት ሽያጭ በግሌጽ ጨረታ የ ሚከናወነ ው የ ግሌጽ ጨረታው ማስታወቂያ 

ጋዜጣ ሊይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ቢያንስ አስራ አምስት ቀን በኋሊ መሆን አሇበት፡ ፡  
 

5) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 የ ተገ ሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ሚሸጠው  የ ማይንቀሳቀስ 

ወይም ሌዩ ተንቀሳቃሽ ሀብት የ ሆነ  እንዯሆነ  ሽያጩ የሚከናወነ ው የ ግሌጽ ጨረታው ማስታወቂያ 

ጋዜጣ ሊይ ከወጣበት ቀን አንስቶ ከ30 ቀናት በኋሊ ይሆናሌ፡ ፡  
 



13 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

6) የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣ በኋሊ  የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ ያሇበትን ገ ፅ 

ፎቶ ኮፒ በማዴረግ ሕዝብ በሚሰበሰብባቸው  ቦታዎች በመሇጠፍ በግሌጽ ጨረታው የ ሚካፈለት 

ሰዎች ብዛት እንዱጨምር ጥረት መዯረግ አሇበት፡ ፡  

7) በግሌጽ ጨረታ የ ሚሸጠው ሀብት ከፍተኛ ዋጋ የ ሚያወጣ ከሆነ  በግሌጽ ጨረታው  የ ሚሸጠውን 

ሀብት በሬዴዮ ወይም በምስሌ በማስዯገ ፍ ማስታወቂያው በቴላቭዥን እንዱተሊሇፍ ሉዯረግ 

ይችሊሌ፡ ፡   
 

22. ግሌጽ ጨረታ ስሇማካሄዴ 

1) የ ግሌጽ ጨረታ ሥነ -ሥርዓቱ ከመጀመሩ በፊት በግሌጽ ጨረታ የ ሚካፈለ ሰዎች ስም ዝርዝር 

ይመዘገ ባሌ፣  በግሌጽ ጨረታው ተሳታፊዎች በጨረታው ሇመካፈሌ ተገ ቢውን መያዣ በባንክ 

በተመሰከረሇት ቼክ ወይም በሲፒኦ ወይም በጥሬ ገ ንዘብ እንዱያስይዙ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) በመጀመሪያ ግሌጽ ጨረታ በታክስ ዕዲ ምክንያት የ ተያዘው ሀብት ከግሌጽ ጨረታ የ መነ ሻ ዋጋ 

በታች ሉሸጥ አይችሌም፡ ፡  
 

3) የ ታክስ ባሇዕዲው ወይም የ ጋራ ባሇሀብቶች በጨረታው ሇመሳተፍ አስፈሊጊውን መስፈርት ካሟለ 

እና በግሌጽ ጨረታው ሊይ ያቀረቡት ዋጋ ከከፍተኛ የ ግሌጽ ጨረታ ዋጋ ጋር እኩሌ የ ሆነ  

እንዯሆነ  በአንዯኛ ዯረጃ የ ታክስ ባሇዕዲው በሁሇተኛ ዯረጃ የ ጋራ ባሇሀብቶች በቅዴሚያ 

የ መግዛት መብት ይኖራቸዋሌ፡ ፡  
 

4) በባሇሥሌጣኑ የ ተያዙ ሀብቶች የ ሚሸጡበትን ዝርዝር አካሄዴ የ ሚወስንና የጨረታ ስርአቱን 

የ ሚወስንና የ ሚመራ የጨረታ ኮሚቴ ባሇስሌጣኑ ሉያቋቁም ይችሊሌ ፡ ፡   

23. የ ግሌጽ ጨረታ አካሔዴ ሥነ -ሥርዓት 

 በታክስ ባሇስሌጣኑ የ ተያዘው ሀብት በግሌጽ ጨረታ ሲሸጥ ጨረታው በሚከተሇው አኳኋን 

ይከናወናሌ፡ - 
 

1) የ ግሌጽ ጨረታው ማስታወቂያ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 21(1) መሠረት እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ ሇመጀመሪያ ጊዜ ከተነ ገ ረበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የ 15 ቀን ጊዜ 

ውስጥ ተወዲዲሪዎች የ  ጨረታ ሰነ ዴ ማቅረብ አሇባቸው ፡ ፡  
  

3) የ ግሌጽ ጨረታ ሰነ ዴ ሇማቅረቢያ በተወሰነ ው የ መጨረሻ ቀን ሀብቱ የ ተያዘበት ታክስ ከፋይ 

ወይም ወኪለ በተገ ኘበት ግሌጽ ጨረታው ይከፈታሌ፡ ፡  
 

4) ሇግሌጽ ጨረታው ከቀረቡት ተወዲዲሪዎች ከፍተኛ ዋጋ የ ሰጠው የጨረታው አሸናፊ ይሆናሌ፡ ፡  
 

5) የ ግሌጽ ጨረታው ውጤት የ ፀ ና የ ሚሆነ ው የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ የ በሊይ ኃሊፊ ወይም  የ ወከሇው 

ሰው የጨረታውን ሪፖርት ሲያፀዴቀው ይሆናሌ፡ ፡  

24. በዴጋሚ (ሁሇተኛ) ግሌጽ ጨረታ ስሇማውጣት 
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1) በታክስ ዕዲ የ ተያዘው ሀብት  በመጀመሪያው ግሌጽ ጨረታ ያሌተሸጠ እንዯሆነ  የ አንዯኛ ግሌጽ 

ጨረታ ማስታወቂያ  በወጣበት አኳኋን ሁሇተኛ የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ በማውጣት እንዱሸጥ 

ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) ሇዴጋሚ የ ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ አፈፃ ፀም አግባብ ያሊቸው የ መጀመሪያ የ ግሌጽ ጨረታ 

ሥርዓቶች ተፈፃ ሚ ይሆናለ፡ ፡  

25. በሁሇተኛ ግሌጽ ጨረታ ስሊሌተሸጠ ሀብት  

1) ሀብቱ በሁሇተኛ ግሌጽ ጨረታ ያሌተሸጠ እንዯሆነ  የጨረታ ኮሚቴው  የ መንግሥትን ጥቅም 

የ ሚያስጠብቅ መሆኑን ካመነ በት የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በግምቱ እንዱረከበው ወይም ሦስተኛና 

ከሦስተኛ በሊይ ግሌጽ ጨረታ እንዱወጣ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡ ፡  
 

2) የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ የ በሊይ ኃሊፊ ወይም የ ወከሇው ሰው ጨረታው በተሇየ  ሁኔታ እንዱፈፀም 

ካሌወሰነ  በስተቀር በሁሇተኛው ግሌጽ ጨረታ ያሌተሸጠው ሀብት በሦስተኛ ወይም ከሦስተኛ ጊዜ 

በሊይ በሚካሄዴበት ጊዜ የ ግሌጽ ጨረታውን መነ ሻ ዋጋ በመቀነ ስ ሀብቱ እንዱሸጥ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡ ፡  ሦስተኛ ወይም ከሦስተኛ ጊዜ በሊይ የ ሚዯረግ ግሌጽ ጨረታ ሲካሄዴ አግባብ 

ያሊቸው የ መጀመሪያ እና የ ሁሇተኛ ጊዜ የ ግሌጽ ጨረታ ሥነ -ሥርዓቶች ተፈፃ ሚ ይሆናለ፡ ፡  

26. የ ግሌጽ ጨረታ አፈጻጸም ሪፖርት ስሇማቅረብ  

  

 የጨረታ ኮሚቴ፡ - 

1) ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ በሆነ ው ቅጽ በተመሇከተው መሠረት የ ግሌጽ ጨረታውን አካሄዴ 

የ ሚያሳይ ሪፖርት ያቀርባሌ፡ ፡  
  

2) ሪፖርቱን የ ግሌጽ ጨረታው  አስፈፃ ሚ ከሆነ ው ኃሊፊ አስተያየ ት ጋር ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ 

የ በሊይ ኃሊፊ ወይም ሇወከሇው ሰው ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡  
 

27. ሀብት በግሌጽ ጨረታ ከተሸጠ በኋሊ ስሇሚፈፀም ተግባር 

 

1) የ ተያዘ ሀብት በግሌጽ ጨረታ ከተሸጠበት ቀን ጀምሮ በ 15 ቀናት ውስጥ  የጨረታው አሸናፊ 

ሇጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘውን ገ ንዘብ እና የ ውሌ ማስከበሪያውን 10 % በዕሇቱ በሌዩ 

ሂሣብ ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ በባንክ ሂሣብ ገ ቢ ይዯረጋሌ፡ ፡  ላልች ተሳታፊዎች ያስያዙት 

ገ ንዘብ ተመሊሽ ይሆናሌ፡ ፡  
 

2) የ ግሌጽ ጨረታ አሸናፊ ያስያዘውን ገ ንዘብ ሇባሇሥሌጣኑ በዕሇቱ ገ ቢ ሇማዴረግ በበቂ 

ምክንያት ያሌተቻሇ እንዯሆነ  በዕሇቱ ያሌከፈሇውን ቀሪ ክፍያ ግሌጽ ጨረታው ከተካሄዯበት 

ዕሇት ጀምሮ በሚቆጠሩ 15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ ገ ቢ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

3) አሸናፊው ተጫራች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 በተገ ሇፀው ጊዜ ውስጥ ገ ንዘቡን ገ ቢ 

ካሊዯረገ  የ 7 ቀን ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በዚህ ጊዜ ውስጥ ካሌተከፈሇ በጨረታ 

ወቅት ያስያዘው የ ውሌ ማስከበሪያ ገ ንዘብ ሇመንግሥት ገ ቢ የ ሚዯረግ መሆኑ በፅሑፍ 

ይገ ሌጽሇታሌ፡ ፡  
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4) የ ግሌጽ ጨረታው አሸናፊ ማስጠንቀቂያው ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ7 ቀን ጊዜ ውስጥ በሌዩነ ት 

የ ሚፈሇግበትን ሂሣብ ገ ቢ ካሊዯረገ  ግሌጽ ጨረታው ተሠርዞ ያስያዘው ገ ንዘብ ሇመንግሥት ገ ቢ 

ይዯረጋሌ፡ ፡  

5) የ ግሌጽ ጨረታው አሸናፊ ቀሪውን ሂሣብ ባሇመክፈለ ጨረታው የ ተሠረዘ እንዯሆነ  ጨረታው 

የ መጀመሪያ ከሆነ  የ መጀመሪያ ግሌጽ ጨረታ እንዲሌተዯረገ ፣  ሁሇተኛ ግሌጽ ጨረታ ከሆነ  

ሁሇተኛ ጨረታ እንዲሌተዯረገ  ይቆጠራሌ፡ ፡  
 

28. የ ተሸጠውን ሀብት ሇገ ዥው ስሇማስረከብ 

1) የ ታክስ  ባሇሥሌጣኑ በግሌጽ ጨረታ የ ተሸጠው ሀብት ዋጋ ሙለ በሙለ መከፈለን ካረጋገ ጠ  

ተንቀሳቃሽ ሀብት  ከሆነ  ሇአሸናፊው ወዱያውኑ ያስረክባሌ፡ ፡  
 

2) የ ዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ሸጠው ሀብት የ ማይንቀሳቀስ 

ወይም ሌዩ ተንቀሳቃሽ ሀብትና የ ባሇቤትነ ት ስም ሇማዘዋወር ምዝገ ባ የ ሚያስፈሌገ ው ከሆነ  

ባሇሥሌጣኑ የ ሀብት ባሇቤትነ ት መብት በገ ዥው ስም እንዱዘዋወር አግባብ ሊሇው የ መንግሥት 

አካሌ በጽሑፍ ያስታውቃሌ፡ ፡  
 

3) ባሇስሌጣኑ በግሌጽ ጨረታ የ ሸጠውን የ ታክስ ባሇእዲ የ ሚንቀሳቀስና የ ማይንቀሳቀስ ሀብት 

መዝጋቢዎች አካሊት ንብረቶች በገ ዥው ስም እንዱዛወር የ ሚሰጠውን ትዕዛዝ ባይፈጽሙ 

የ ሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች አግባብ ባሇው ህግ መሠረት   በህግ ይጠየ ቃለ፡ ፡   
 

29. በግሌጽ ጨረታ ያሌተሸጠን ሀብት ስሇማስረከብ 

 

1) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 25 ንዑስ አንቀጽ 1) እንዯተመሇከተው ሉሸጥ ያሌቻሇ ሀብት 

የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ እንዱረከበው ውሣኔ የ ተሰጠ እንዯሆነ ፣  ይህንኑ ውሣኔ የ ሀብቱ  ባሇቤት 

በፅሑፍ እንዱያውቀው ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

2) የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በግምቱ የ ተረከበውን ሀብት እስከሚሸጠው ዴረስ ሇመንግሥት የ ተሻሇ 

ጥቅም በሚያስገ ኝ መንገ ዴ ሉያከራይ ይችሊሌ፡ ፡  
 

 

30. የ ታክስ ዕ ዲን ስሇማቀናነ ስ 
 

1) በግሌጽ ጨረታ የ ተሸጠ ሀብት ወይም ባሇሥሌጣኑ የ ተረከበው ሀብት  በተሸጠበት ወይም 

ባሇሥሌጣኑ በተረከበበት ዋጋ ሌክ ታክስ ከፋዩ ከሚፈሇግበት ዕዲ እንዱቀነ ስ በማዴረግ 

የ ታክስ ክፍያ ዯረሰኝ ተቆርጦ ሇታክስ ባሇዕዲው መስጠት ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

2) በግሌጽ ጨረታ ከተሸጠው ሀብት የ ተገ ኘ ገ ንዘብ በንዑስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው መሠረት 

እንዱቀናነ ስ ከተዯረገ  በኋሊ ታክስ ከፋዩ ሊይ የሚፈሇግ ቀሪ ዕዲ ካሇ፣  የ ታክስ 

ባሇሥሌጣኑ ሇዕዲው ክፍያ የ ሚውሌ የ ታክስ ከፋዩን ላሊ ማናቸውም ሀብት በመያዝ መሸጥ 

ይችሊሌ፡ ፡   

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው መሠረት ታክስ ከፋዩ የ ሚፈሇግበት ታክስና 

ላልች ወጪዎች ከተቀነ ሱ በኋሊ ተራፊ ገ ንዘብ ካሇው ወዱያውኑ ሇታክስ ከፋዩ 

ይመሌስሇታሌ፡ ፡  
 

31. ሀብትን የ መያዣና የ መሸጫ ወጪዎች 
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1. የ ታክስ ባሇዕዲውን ሀብት በመያዝና በመሸጥ ሇታክስ ዕዲ ክፍያ የ ማዋሌ ሥርዓት ወጪዎች 

የ ሚባለት የ ሚከተለት ናቸው፡ ፡  
 

ሀ)  የ ተሽከርካሪ መጐተቻ ወጪ(towing) 

ሇ)  የ ተያዙ ዕቃዎችን ሇማጓጓዝ የ ወጣ ወጪ 

ሐ) የ መጋዘን ወጪ ወይም ከላልች የ ታክስ ዕዲ ሀብት ጋር ከሆነ  ወጪው ተሰሌቶ 

መ) የ ቁሌፍ መቁረጫና አዱስ ቁሌፍ መግዣ 

ሠ)  የ ግሌጽ ጨረታ  ማስታወቂያ ወጪ 

ረ)  ሇአጫራቾች የ አገ ሌግልት ክፍያ 

ሰ)  ዋጋ ማስገ መቻ 

ሸ)  የ ጥበቃ ወጪ  

ቀ)  ላልች አስፈሊጊ የ ሆኑ ሌዩ ሌዩ ወጪዎች 
 

ክፍሇ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌ 
 

32. መሸጋጋሪያ ዴንጋጌ 
 

 ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት በባሇስሌጣኑ የ ተያዙ ወይም የ ተከበሩ ሀብቶች በዚህ መመሪያ መሠረት 

ፍጻሜ ያገ ኛለ፡ ፡  
 

 

 

 

 

 

33. ሥነ ስርዓት ስሇመዘርጋት 

 

         ባሇስሌጣኑ ይህንን መመሪያ ሇማስፈጸም የሚረዳ የአሰራር ሥርዓት እንዯ 
አስፈሊጊነቱ  ሉዘረጋ ይችሊሌ፡፡ 

 

34. የ ተሻሩ መመሪያዎች 

 

 ታክስ የ መክፈሌ ግዳታቸውን ያሌተወጡ ታክስ ከፋዮችን ሀብት በመያዝ ወይም በማስከበርና በመሸጥ 

የ ታክስ  አሰባሰብ የ ሚከናወንበት ሥርዓት ሇመወሰን በገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

በ9/3/97 በቁጥር አመ3/16 የ ወጣው መመሪያ በዚህ መመሪያ ተሽሯሌ፡ ፡  
 

35. የ መመሪያው ተፈጻሚነ ት 

 

       ይህ መመሪያ ከሚያዝያ 1 ቀን 2011 ዓ.ም.  ጀምሮ የ ፀ ና  ይሆናሌ፡ ።                                                    

             

                                                              

                                    አዱስ አበባ መጋቢት 20 ቀን 2011 ዓ.ም 

 

 

 



17 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

                                                       አህመዴ ሺዳ 
                                                     የ ገ ንዘብ ሚኒስትር                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 አባሪ 1 

ገቢዎች ሚኒስቴር 

የታክስ ከፋዩን ሀብት  ማስከበሪያ ማስታወቂያ 

ቀን      

ቁጥር      

የተ.እሴት ቁጥር    

የግብር ከፋዩ መሇያ ቁጥር     

ሇ         

አዴራሻ -አዱስ አበባ --ክፍሇ ከተማ    ቀበላ     

የ ቤት ቁጥር    የ ስሌክ ቁጥር     

ክሌሌ     ወረዲ/ከተማ     ቀበላ    የ ቤ.ቁ     

ስሌክ ቁጥር      

ተ.
ቁ 

የታክስ የገንዘብ መጠን የተከፈሇ በቀሪ የሚፈሇግ 

ዓይነት ዘመን ብር ሣ ብር ሣ ብር ሣ 

         
 



18 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

ከዚህ በሊይ መጠኑ የ ተገ ሇጸውና ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ መከፈሌ ያሇበት  ታክስ የ ሚፈሇግብዎ መሆኑን 

በመግሇጽ  በቁጥር     በቀንና በ    የ ተመዘገ በው የ ታክስ ውሣኔ 

ማስታወቂያ እንዱዯርስዎ መዯረጉ ይታወቃሌ፡ ፡  

ሆኖም ተፈሊጊውን የ ታክስ ግዳታዎን ፈጽመው ባሇመገ ኘትዎ ሇታክሱ አሰባሰብ በአዋጅ ቁጥር     

አንቀጽ    የ ታክስ ከፋዩን ማናቸውም ሀብት  በመያዝና  በመሸጥ /ሇታክሱ አሰባሰብ 

እንዱያውሌ ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡ ፡  

ስሇሆነ ም ከዚ በታች የ ተገ ሇጹትን           
     ሀብቶች ሇሚፈሇገ ው ታክስ እና ሌዩ ሌዩ የ አፈጻጸም ወጪዎች 

ሇማዋሌ በዚህ ማስታወቂያ እንዱከበሩ የ ተወሰነ  መሆኑን እናስታውቃሇን፡ ፡  

 

                                                 ከሠሊምታ ጋር  

                                                 የኃሊፊ ፊርማ 

 

አባሪ 2 

ገቢዎች ሚኒስቴር 

የሀብት ማስከበሪያ ማስታወቂያ 

ቀን      
ቁጥር      

ሇ /የግብር ከፋዩ ንብረት በእጁ ሇሚገኝ  ወይም 

ሇግብር ከፋዩ ማናቸውም ዓይነት ክፍያ የመፈጸም ግዴታ ሇአሇበት/ 

------------------------------------------------------------ 

የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በአዋጅ ቁጥር     አንቀጽ     መሠረት 

ተወስኖ ሇአቶ/ሇወ/ሮ ________________     አዴራሻ  __________ክሌሌ  

____ ክ/ከተማ           ___ቀበላ  የ ተ.እሴት ቁጥር    ግብር 

ከፋዩ መሇያ ቁጥር    በቁጥር     በቀን    

እንዱዯርሰው በተዯረገ ው የ ታክስ ውሣኔ ማስታወቂያ የ ተገ ሇጸው ቀጥል የ ተመሇከተው፡ - 

ተ.ቁ 
የ ግብር/ታክስ የ ግብር/ታክስ መጠን የ ተከፈሇ ቀሪ ግብር/ታክስ 

ዓይነ ት ዘመን ብር ሣ ብር ሣ ብር ሣ 

         

                                                                                                            

ዴምር  

  

በፊዯሌ            



19 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

የ ታክስ ዕዲ ክፍያ ጥያቄ የ ቀረበ ቢሆንም ግዳታን ሇመወጣት ፈቃዯኛ ባሇመሆን የ ተጠቀሰው የ ታክስ ዕ ዲ 

ሳይከፈሌ ይገ ኛሌ፡ ፡  

ስሇሆነ ም ይህ ማስታወቂያ ከዯረሰዎት ቀን ጀምሮ  በታክስ ከፋዩ ስም የ ተቀመጠ ገ ንዘብ ወይም ሉከፍለት 

የ ሚገ ባ ማናቸውም ዓይነ ት ክፍያ ወይም በእጅዎ/በይዞታዎ/ የ ሚገ ኘው የ ታክስ ከፋዩ ሀብት ወይም በሀብቱ 

ሊይ ያሇው መብት በአዋጅ ቁጥር     አንቀጽ    መሠረት እንዱከበር 

የ ተወሰነ  መሆኑን እናስታውቃሇን፡ ፡  

ከሠሊምታ ጋር 

የ ኃሊፊ ፊርማ 

ግሌባጭ፣           

 

 

 

አባሪ 3 

ገቢዎች ሚኒስቴር  

ሀብት ስሇመያዝ የሚሰጥ ማስታወቂያ 

ቀን      

ቁጥር      

                                                                       

የተ.እሴት ቁጥር    

የግብር ከፋዩ መሇያ ቁጥር     

ሇ         

አዴራሻ አዱስ አበባ    ክፍሇ ከተማ    ቀበላ    የ ቤት ቁጥር   

 የ ስሌክ ቁጥር     

ክሌሌ     ወረዲ/ከተማ     ቀበላ ----------------የ ቤ.ቁ  

   ስሌክ ቁጥር      

ተ.

ቁ 

የ ግብር/ታክስ የ ገ ንዘብ መጠን የ ተከፈሇ በቀሪ የ ሚፈሇግ 

ግብር/ታክስ 

ዓይነ ት ዘመን ብር ሣ ብር ሣ ብር ሣ 

        

ወሇዴ 

 

                                                         

ዴምር  
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የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

ከሊይ ሇተጠቀሰው የ ታክስ ዕዲ የ ታክስ ውሣኔ ማስታወቂያ በቁጥር  በቀን       የ ተሊከ 

ቢሆንም የ ታክስ ግዳታ ሇመወጣት ፈቃዯኛ ሳይሆኑ ቆይተዋሌ፡ ፡  

ስሇዚህ ይህ ማስታወቂያ ከዯረሰዎት ቀን  ጀምሮ በ      ቀናት ውስጥ ክፍያ ካሌፈጸመ 

በአዋጅ ቁጥር    አንቀጽ     መሠረት ማናቸውም  የ ሚንቀሳቀስና የ ማይንቀሳቀስ 

ሀብትዎን በመያዝ ሇታክስ አሰባሰብ እና ከዚሁ ጋር ሇተያያዙ የአፈጻጸም ተግባሮች ማከናወኛ 
ሇሚወጣው ወጪ መሸፈኛ እንዲውሌ የሚዯረግ መሆኑን እናስታውቃሇን፡፡ 

የኃሊፊ ፊርማ 

ግሌባጭ፣          

አባሪ 4 

ገቢዎች ሚኒስቴር  

ሀብት ስሇመያዝ የሚሰጥ ማስታወቂያ 

 ቀን      

ቁጥር      

ሇ          

          

የ ታክስ ባሇሥሌጣኑ በአዋጅ ቁጥር     አንቀጽ     መሠረት 

ተወስኖ  

ሇአቶ/ሇወ/ሮ __________________   አዴራሻ  _________ክሌሌ   _________ 

ክ/ከተማ               ________ቀበላ    የ ተ.እሴት ቁጥር  

  ግብር ከፋዩ መሇያ ቁጥር    በቁጥር     በቀን 

   እንዱዯርሰው በተዯረገ ው የ ታክስ ውሣኔ ማስታወቂያ የ ተገ ሇጸው ቀጥል የ ተመሇከተው፡  

ተ.

ቁ 

የ ግብር/ታክስ 
የ ግብር/ታክስ መጠን 

የ ተከፈሇ በቀሪ የ ሚፈሇግ 

ግብር/ታክስ 

ዓይነ ት ዘመን ብር ሣ ብር ሣ ብር ሣ 

        

ወሇዴ 

 

                                                         

ዴምር  

  

በፊዯሌ              

የ ታክስ ዕዲ ክፍያ ጥያቄ የ ቀረበ ቢሆንም ግዳታን ሇመወጣት ፈቃዯኛ ባሇመሆን የ ተጠቀሰው የ ታክስ ዕ ዲ 

ሳይከፈሌ ይገ ኛሌ፡ ፡  



21 
የታክስ ከፋዩን ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ  TA 

ስሇዚህ ይህ ማስታወቂያ ከዯረስዎት  ቀን ጀምሮ  በአዋጅ ቁጥር    አንቀጽ   

መሠረት በታክስ ከፋዩ ስም የ ተቀመጠ ገ ንዘብ ወይም ሉከፍለት የ ሚገ ባ ማናቸውም ዓይነ ት ክፍያ ሇታክስ 

ባሇሥሌጣኑ ገ ቢ እንዱያዯርጉ ወይም በእጅዎ/በይዞታዎ የ ሚገ ኝ የ ታክስ ከፋዩ ማናቸውም ሀብት  ሇታክስ 

ዕዲ አሰባሰብ እንዱውሌ ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ እንዱያስረክቡ የ ተወሰነ  መሆኑን እናስታውቃሇን፡ ፡  

የኃሊፊ ፊርማ 

ግሌባጭ፣          

 

አባሪ 5 

 

ገቢዎች ሚኒስቴር  

የግሌጽ ጨረታ ሽያጭ ማስታወቂያ 

ታክስ ከፋዩ አቶ/ወ/ሮ     ____________________________ 

የ ሚፈሇግባቸውንታክስብር        （______________________________) ስሊሌከፈለ 

አዴራሻው __________ከተማ___________ ክፍሇ ከተማ     ቀበላ    

የ ቤት ቁጥር የ ሆነ ውን የ ታክስ  ባሇዕዲውን ሀብቶች የ ኢትዮጵ  ገ ቢዎችና  ጉምሩክ  ባሇሥሌጣን በአዋጅ 

ቁጥር  አንቀጽ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በግሌጽ ጨረታ ሇመሸጥ ይፈሌጋሌ፡ ፡  

1. የ ሀብቱ  የጨረታ መነ ሻ ዋጋ ግምት ብር    ነ ው፡ ፡  

2. ስሇሀብቱ አሻሻጥ መረጃ ከ  ክፍሌ ማግኘት ይቻሊሌ፡ ፡  

3. ተጫራቾች በቅዴሚያ የጨረታ መነ ሻ ዋጋ 1/10ኛውን በጥሬ ገ ንዘብ ወይም ሲ.ፒ.ኦ ማስያዝ 

አሇባቸው፡ ፡  

4. ተጫራቾች ሀብቱን የ ሚገ ዙበትን ዋጋ በግሌጽ በማስፈር በሰም በታሸገ  ኤንቬልፕ አዴርገ ው አዴራሻው 

በኢትዮጵያ ገ ቢዎችናጉምሩክ  ባሇሥሌጣን በማሇት አስፍረው እስከ     ቀን      ዓ.ም 

ከቀኑ      ሰዓት ዴረስ ቢሮ ቁጥር   በተዘጋጀው  የ ግሌጽ  ጨረታ  ሳጥን ማስገ ባት 

አሇባቸው፡ ፡  

5. ጨረታው       ቀን       ዓ.ም. በቀኑ      ሰዓት ተዘግቶ በ      ቀን በ        

ዓመት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪልቻቸው በተገ ኙበት በባሇሥሌጣኑ የ ስብሰባ አዲራሽ ይከፈታሌ፡ ፡  

6. አሸናፊው ያስያዘው ገ ንዘብ ከገ ዥው ዋጋ ጋር ታስቦ ያሸነ ፈበትን ጠቅሊሊ ዋጋ አሸናፊነ ቱ 

ከተገ ሇፀበት ቀን ጀምሮ ባለት 15 ቀናት ውስጥ አጠናቆ በመክፈሌና ሀብቱን  መረከብ አሇበት፡ ፡  

7. የጨረታው አሸናፊ ያሸነ ፈበትን ጠቅሊሊ ዋጋ በ15 ቀናት ውስጥ አጠናቆ የ ማይከፍሌ ከሆን ሇጨረታው 

በዋስትና ያስያዘው ገ ንዘብ ሇመ/ቤቱ ገ ቢ ሆኖ የጨረታው አሸናፈነ ቱ ይሠረዛሌ፡ ፡  

8. ባሇሥሌጣኑ ስሇሀብቶቹ አሻሻጥ የተሻሇ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙለም ሆነ 

በከፊሌ ሉሠርዝ ይችሊሌ፡፡ 
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አባሪ 6 

 

ገቢዎች ሚኒስቴር በታክስ ዕዳ ምክንያት የተያዘ ሀብትየግሌጽ /ጨረታ ሽያጭ 

አፈጻጸም ሪፖርት 

ቀን     
1. ግሌጽ /ጨረታው የተካሄዯበት    ቀን     ቦታ    

ሰዓት    ከ     እስከ     
2. የግሌጽ /የጨረታው አስፈጻሚዎች/ 

2.1.       
2.2.       
2.3.       
2.4.       
2.5.       
2.6.       

3. የታክስ ባሇዕዳ ስም ሇሚፈሇግበት የታክስ ዕዳ አሰባሰብ በ     

በወጣው የግሌጽ /ጨረታ ማስታወቂያ ዝርዝራቸው ቀጥል የተመሇከቱት /አባሪ 

የተዯረገው የሀብቶች ዓይነቶች፡ ግምታቸው ብር     ሇግሌጽ /ጨረታ 

መነሻ ሆኖ ሇሽያጭ የቀረቡ ሲሆን፣  

4. በግሌጽ /ጨረታ ሽያጭ ሇመካፈሌ የቀረቡ ቅርንጫፎች ዝርዝር ይገሇጽ 

4.1.       

4.2.       

4.3.       

መያዣውን በጥሬ ገንዘብ/በቼክ/ስፒኦ/ በማስያዝ ተመዝግበው ተጫርተዋሌ፡፡ 

5. የግሌጽ /የጨረታው አካሄድ በአጭሩ ይገሇጽ፡፡ 

             

           አስተያየት 

ቀርቧሌ፡፡ 

የግሌጽ /ጨረታ አስፈፃሚ ኃሊፊ 
1. የባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ 
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ፊርማ     

 


