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ስለ ተቀናሽ ወጪዎች 

የ ወጣ መመሪያ ቁጥር 207/2013 
 

 

የገንዘብ ሚኒስትሩ በፌዳራሌ የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 አንቀጽ 27/1/በ/2፣ 
አንቀጽ 99/2/፣ በፌዳራሌ የገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር 410/2009 30/2/ እና 31 በተሰጠው 
ሥሌጣን መሰረት ይህ መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
 

ክፍል አንድ 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

 

 

1.   አጭር ርእስ 

 ይህ መመሪያ “ስሇ ተቀናሽ ወጪዎች የወጣ መመሪያ ቁጥር 207/2013” ተብል 
ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2.  ትርጓሜ 

 በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ወይም በገቢ ግብር አዋጅ ትርጉም የተሰጠው ቃሌ በዚህ 
መመሪያ ውስጥ ጥቅም ሊይ የዋሇ እንዯሆነ በታክስ አስተዲዯር አዋጁ ወይም በገቢ 
ግብር አዋጁ የተሰጠውን ትርጉም ይይዛሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የቃለ አገባብ ላሊ 
ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

 

ሀ. “አዋጅ” ማሇት የፌዯራሌ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 ነው፡፡ 
 

ሇ. “ዯንብ” ማሇት የፌዯራሌ የገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር 410/2009 ነው፡፡ 
 

ሐ. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የገቢዎች ሚኒስቴር ወይም የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋ    
አስተዲዯር ገቢዎች ባሇስሌጣን ናቸው፡፡ 

 

መ. “ሚኒስቴር” ማሇት የገንዘብ ሚኒስቴር ነው፡፡ 

3.  የተፈፃሚነት ወሰን 

 ይህ መመሪያ በአዋጁና በዯንቡ በተፈቀደ የሰንጠረዥ ሇ እና ሐ ወጪዎች 
ሊይተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍል ሁለት 
ወጪዎች ስለሚቀነ ሱበት ሁኔታ 

 
4.  ሇስራው አስፈሊጊ የሆኑ ወጪዎች 

1. ማንኛውም ወጪ በግብር ከፋዩ ገቢ ውስጥ የተካተቱትን ገቢዎች ሇማስገኘት፣ 
ሇስራው ዋስትና ሇመስጠት እና ስራውን ሇማስቀጠሌ በግብር ዓመቱ ውስጥ 
የተዯረገ አስፈሊጊ የሆነ ወጪ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ እንዯ ወጪ ይያዛሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 
አስፈሊጊ ወጪዎች የሚከተለትን ይጨምራሌ፣ 

 

ሀ. በነፃ በሚጠቀምበት ወይም በተከራየው ህንፃ ስራውን ሲያከናውን ቤቱን 
በሰጠው ወይም በአከራዩ ስም በሚታወቀው የመብራት፣ የውሃ ወይም የስሌክ 
ቆጣሪ የተጠቀመ እንዯሆነ እነዚህ ክፍያዎች በግብር ከፋዩ እንዯሚከፈለ 
በግሌፅ በውሌ ውስጥ የተካተተ ስሇመሆኑ ከተረጋገጠ እና ወጪው 
የተከፈሇበትን ዯረሰኝ ኦሪጂናሌ ካቀረበ፣ 

 

ሇ.  ሇማዘጋጃ ቤት አገሌግልት የተከፈሇ ክፍያ፣ 
 

ሐ. የተመዘገበ ተርን ኦቨር ታክስ እና ኤክሳይዝ ታክስ እንዱሁም ተመሊሽ 
ያሌተዯረገ ወይም በጊዜው ባሇመቅረቡ ተመሊሽ የማይዯረግ የተጨማሪ 
እሴት ታክስ፣ 

 

መ. የተበሊሸ ዕቃ ዋጋ፣ የአገሌግልት ጊዜ ያሇፈባቸው እና የተወገደ እቃዎች ዋጋ 
እና ሇማስወገዴ የወጣ ወጪ፡፡ 

 

3. ግብር ከፋይ ሇንግዴ ዴርጅት እና መኖሪያ ቤት በአንዴ የመብራት፣ የስሌክ 
ወይም የውሃ ቆጣሪ የሚጠቀም በሚሆንበት ጊዜ የመብራት፣ ስሌክ እና የውሃ 
ወጪ በወጪ ተቀናሽ የሚያዘው ከወጪው 75 በመቶ ብቻ ይሆናሌ፡፡  
          

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 የተዯነገጉት ወጪዎች  ከሚያስገኙት ገቢ፣ 
ሇስራው ከሚሰጡት ዋስትና እና ቀጣይነት ጋር ሲነጻጸር ያሌተጋነኑና ተመጣጣኝ 
መሆን አሇባቸው፡፡ ወጪዎቹ የተጋነኑ በሚሆኑበት ጊዜ ባሇስሌጣኑ በተገቢው 
መረጃ ሊይ ተመስርቶ ማስተካከያ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

 

5. ባሇስሌጣኑ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 መሰረት ሇመወሰን የሚረዲ የአሰራር 
ሥርዓት አዘጋጅቶ ተፈጻሚ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

 

6. አንዴ ግብር ከፋይ የንግዴ ስራ እንቅስቃሴው በተቋረጠበት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ 
ወይም ስራ ባሊገኘበት ጊዜ ያወጣው ወጪ የማይቀር ወጪ ሆኖ ከተገኘ ገቢ 
ያሊስገኘ ወጪ ቢሆንም በወጪ ተቀናሽ ሉፈቀዴሇት ይችሊሌ፡፡ 
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7. ግሇሰብ የንግዴ ስራ ባሇሀብት ከመዯበኛ የሥራ ቦታው ከ25 ኪል ሜትር በሊይ 
በመሄዴ የንግዴ ስራውን ሇማከናወን በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ሇሚያወጣቸው 
ወጪዎች ሇምግብ እና ሇመኝታ ሇአንዴ ቀን እስከ 1000 ብር፣ ሇትራንስፖርት  
ያወጣው ወጪ በስራ ሊይ ባሇው የአየር፣ የውሃ እና የየብስ ትራንስፖርት 
አገሌግልት ዋጋ መሰረት በማስረጃ ተረጋግጦ የወጪ ተቀናሽ የሚፈቀዴሇት ሆኖ 
ከዚህ መጠን በሊይ የሚያወጣው ወጪ በተቀናሽ ወጪ አይያዝም፡፡ 

 

8. በአዋጁ አንቀጽ 27/1/ቀ የተቀመጠ ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇግብር ከፋዩ 
ሠራተኛ የሚከፈሌ የኃሊፊነት አበሌ ወይም የውክሌና አበሌ ተቀናሽ ሉሆን 
የሚችሇው የንግዴ ሥራውን የማስተዋወቅ እና የማሳዯግ ሥራ ሊይ በሃሊፊነት 
ሇሚሰራ ሰራተኛ ወይም የስራ መሪ የተከፈሇ ሲሆን ነው፡፡   

 

9. በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ ዴርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊሇው በቋሚነት ሇሚሰራ 
ዴርጅቱ ጥቅም ያዯረገውን ትክክሇኛ ወጪ ሇመተካት በኢትዮጵያ ውስጥ 
በቋሚነት የሚሰራው ዴርጅት የሚፈጽመው ክፍያ ተቀናሽ የሚዯረገው ወጪው 
የንግዴ ስራ ገቢ ሇማግኘት፣ ሇንግደ ስራ ዋስትና ሇመስጠት ወይም የንግዴ 
ሥራውን ሇማስቀጠሌ የተዯረገ እና  በቋሚነት በሚሠራው ዴርጅት ሉሰራ 
የማይችሌ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

 

10. የጥቃቅንና አነስተኛ ዴርጅት በሥራ ሊይ ሊሠማራው አባለ የሚከፍሇው ዯሞዝ 
እንዯ ወጪ ተቀናሽ ይፈቀዴሇታሌ፡፡ 

 

11. በዱዛይን ሇውጥ ምክንያት ህንጻ ፈርሶ ሲገነባ የፈረሰው ህንፃ የመዝገብ ዋጋ 
በወጪ ተቀናሽ ይያዛሌ፡፡ 

 

12. የተሽከርካሪ ጎማ የሚሰጠው አገሌግልት ከአንዴ አመት ያነሰ እንዯሆነ እንዯ 
አሊቂ ዕቃ ተቆጥሮ በተቀናሽ ወጪ የሚያዝ ይሆናሌ፡፡ 

 

5.  የወሇዴ ወጪ 

1. የወሇዴ ወጪ ሉፈቀዴ የሚችሇው በብዴሩ የተገኘው ገንዘብ ሇንግዴ ሥራ 
እንቅስቃሴ መዋለ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ሆኖም የፋይናንስ ተቋማትን ሳይጨምር 
አንዴ ግብር ከፋይ ሇተወሰነ የሥራ እንቅስቃሴ የወሰዯውን ብዴር ሇላሊ ዓሊማ 
የሚያውሌ ወይም ይህንኑ ብዴር ሇላሊ ተግባር በብዴር የሰጠ ከሆነ፣ 
የሚፈቀዴሇት ተቀናሽ የወሇዴ ወጪ ሇላሊ ያበዯረው ወይም ሇላሊ ዓሊማ ያዋሇው 
ተቀንሶ ሇንግዴ ስራው እንቅስቃሴ በዋሇው ብዴር መጠን ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

 

2. አንዴ ግብር ከፋይ በደቤ ሇሚገዛው ዕቃ ወይም አገሌግልት ዋጋውን እስኪከፍሌ 
ዴረስ ወሇዴ እንዯሚከፈሌበት ውሌ የገባ እንዯሆነ ሇከፈሇው የወሇዴ መጠን 
በአዋጁ እና በዯንቡ መሰረት የወጪ ተቀናሽ ይፈቀዴሇታሌ፡፡ 
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3. ግብር ከፋይ ህንጻ ሇመገንባት ብዴር የወሰዯ እንዯሆነ፣ ህንጻው እስኪጠናቀቅ 
ዴረስ የተከፈሇው ወሇዴ በእርጅና ተቀናሽ የሚካተት ሆኖ ህንጻው ተገንብቶ 
ከተጠናቀቀ በኋሊ የተከፈሇው ወሇዴ በወጪ ተቀናሽ የሚፈቀዴ ይሆናሌ፡፡ 

 

6.   በምርት ዝግጅትና አቅርቦት ሂደት የ ሚያጋጥምን  
    ብክነ ት እንደ ወጪ ስለመያዝ 
  

1. በምርት ዝግጅትና አቅርቦት ሂዯት (በብጣሪ፣ በትነት፣ በማቅሇጥ፣ በሽርፍራፊ፣ 
በቆይታ ጊዜ ወዘተ) የሚባክን ምርት የዕቃ መጠን በሚመሇከተው የመንግስት 
አካሌ በቀረበ ጥናት መሰረት እንዯ ወጪ ሉያዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት የተሟሊ ጥናት ማግኘት ካሌተቻሇ 
ባሇስሌጣኑ ከግሌ ተቋማት፣ ከግብር ከፋዮች፣  አግባብነት ያሇው አካሌ ወይም 
ባሇስሌጣኑ በሚያዯርገው ጥናት መሰረት ወጪ የሚያዝበትን መጠን ሉወስን 
ይችሊሌ፡፡ 

 

3. ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 አፈጻጸም ሇእያንዲንደ ምርት መረጃ ሉሰጥ 
የሚገባውን አግባብነት ያሇውን አካሌ ባሇስሌጣኑ ይወስናሌ፡፡ 

 

7.  ተቀናሽ የሚዯረግ የመዝናኛ ወጪ  

1. የማዕዴን ማውጣት እና ፍሇጋ ፣ የማኑፋክቸሪንግ እና የግብርናና ሆርቲ ካሌቸር 
ስራ ሊይ የተሠማራ ቀጣሪ ሇተቀጣሪው በነፃ የሚያቀርበው ምግብ እና መጠጥ  
ዋጋ በዚህ መመሪያ መሰረት በወጪ የሚያዘው  በአንዴ ወር የሚያወጣው ወጪ 
በወሩ ሇተቀጣሪዎቹ ካወጣው አጠቃሊይ የዯሞዝ ወጪ ከ 30% ባሌበሇጠ መጠን 
ብቻ ነው፡፡ 

 

2. በሆቴልች፣ በሬስቶራንቶች ወይም በላልች የምግብ አገሌግልት በሚያቀርቡ 
ተቋማት ውስጥ ሇተሰማሩ ሰራተኞች ቀጣሪዎች የሚያቀርቡት የምግብ እና 
መጠጥ ወጪ ተቀናሽ የሚዯረገው በአንዴ ወር የወጣው ወጪ በወሩ 
ሇተቀጣሪዎቹ ከወጣው አጠቃሊይ የዯሞዝ ወጪ 20% ባሌበሇጠ መጠን ብቻ 
ነው፡፡ 

 

3. ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 መሰረት የሚፈቀዯው የመጠጥ ተቀናሽ 
ወጪ ምንም የአሌኮሌ ይዘት የላሇው መጠጥ ነው፡፡ 
 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገሇጹት ተቋማት የምግብ አገሌግልት 
የሚያቀርቡት በራሳቸው አዘጋጅተው ከሆነ ከምግብ ዝግጅት ጋር በተያያዘ 
የተዯረጉት የግብዓት ወጪዎች በወጪ ተቀባይነት አግኝተው ግብር 
ከሚከፈሌበት ገቢ ሊይ ተቀናሽ ሉዯረግ የሚችሇው ከዴርጅቱ በሚቀርብ ህጋዊ 
ዯረሰኝ/ የግዢ ማስረጃ መሰረት ይሆናሌ፡፡ 
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5. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1  የተገሇጹት ተቋማት የምግብ አገሌግልት 
የሚያቀርቡት በ3ኛ ወገን አማካኝነት ከሆነ ወጪው ተቀባይነት የሚኖረው 
ስሇአቅርቦቱ ከአቅራቢው ጋር የተዯረገ ውሌ፣ አገሌግልቱ ስሇመገኘቱ ከዴርጅቱ 
በሚቀርብ ማረጋገጫ እና ሇአቅራቢው ገንዘቡ ስሇመከፈለ በሚቀርብ ህጋዊ 
ዯረሰኝ መሰረት ይሆናሌ፡፡ 
 

6. በማዕዴን ማውጣት፣ በማኑፋክቸሪንግ እና በግብርና እና በሆርቲካሌቸር ስራ 
የተሠማራ ቀጣሪ ከከተማ ርቆ በሚገኝ ቦታ ሇተመዯበው ተቀጣሪው በነፃ 
ሇሚያቀርበው የማረፍያ ቤት አገሌግልት ያወጣው ወጪ ተቀናሽ 
ይፈቀዴሇታሌ፡፡ 
 

7. ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 6 አፈጻጸም “ ከከተማ ርቆ የሚገኝ ቦታ” ማሇት  
ቢያንስ ሃያ ሺህ ነዋሪ ካሇው የከተማ ወሰን ሰሊሳ ኪልሜትር ርቆ የሚገኝ ሥፍራ 
ነው፡፡ 
 

8. የማስታወቂያ ወጪ 

 

1. የንግዴ ሥራ ሇማስተዋወቅ የተዯረገ ወጪ በዯንቡ አንቀጽ 31 በተዯነገገው 
መሰረት በወጪነት የሚያዘው፡-  
 

ሀ. ግብር ከፋይ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ሇማስተዋወቅ በተሇያዩ ዝግጅቶች 
ሊይ ሇሚዯረግ የማስተዋወቅ ሥራ በገንዘብ ወይም በምርት ወይም 
በአገሌግልት የሚፈጽመው ክፍያ በወጪ ተቀናሽ የሚያዘው ከጠቅሊሊ ገቢው 
3 ከመቶ ባሌበሇጠ መጠን ብቻ ነው፡፡  

 

ሇ. ግብር ከፋይ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ሇማስተዋወቅ ሇመገናኛ ብዙሃን 
ወይም ሇማስታወቂያ ዴርጅት የሚከፍሇው ክፍያ ሙለ በሙለ በወጪ 
ተቀናሽነት ይያዛሌ፡፡ 

 

2. ምንም የማስተዋወቅ ስራ ሳይሰራበት የሚሰጥ ገንዘብ፣  ምርት ወይም አገሌግልት 
ክፍያ በማስታወቂያ ወጪ ተቀናሽ ሆኖ አይያዝም፡፡ 
  

9. ሇበጎ አዴራጎት ስራ የሚዯረጉ ስጦታዎች ተቀናሽ ወጪ 
 

በአዋጁ አንቀጽ 24/2/ ሇበጎ አዴራጎት ስራ የሚዯረጉ ስጦታዎች በወጪ ተቀናሽነት 
የሚያዙት የዚህ ዓይነቱ ወጪ ከግብር ከፋዩ ግብር የሚከፈሌበት የግብር ዓመቱ ገቢ 
ከ 10 በመቶ ካሌበሇጠ ብቻ ነው፡፡ ሇዚህ አንቀጽ አፈፃፀም “ግብር የሚከፈሌበት 
የግብር ዓመቱ ገቢ” ማሇት ሇበጎ አዴራጎት ስራ የተዯረጉ ስጦታዎች ሳይቀንሱ 
በሂሳብ መዝገቡ የታየው ግብር የሚከፈሌበት ገቢ ነው፡፡ 
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10. ተያያዥ የግብር ግዳታዎች  
 

 አንዴ ግብር ከፋይ ከከፈሇው ክፍያ ሉሰበስበው የሚገባ ከተከፋይ ሒሳብ ተቀንሶ 
የሚከፈሌ ግብር /ከተቀጣሪ የስራ ግብር እና በዕቃ ወይም በአገሌግልት ግዢ ወቅት 
ከተከፋይ ሂሳብ የሚቀነስ ግብር/ ቀንሶ ገቢ ያሊዯረገ ቢሆንም ወጪውን ስሇማውጣቱ 
ከተረጋገጠ ሉከፈሌ የሚገባውን ግብር፣ ወሇዴና ቅጣት በማስከፈሌ ወጪው ሉያዝሇት 
ይገባሌ፡፡ 

 

11. ወጪዎችን ስሇማከፋፈሌ 

    በአዋጁ አንቀጽ 76 እንዯተዯነገገው ወጪዎችን ሇማከፋፈሌ፡- 

1. አንዴ ወጪ ከአንዴ በሊይ የሆኑ የገቢ ዓይነቶችን ሇማስገኘት የዋሇ እንዯሆነ 
የወጪው ክፍፍሌ የሚወሰነው ወጪው ጥቅም ሊይ በዋሇበት ጊዜ ከእያንዲንደ የገቢ 
ዓይነት በተገኘ የገቢ ዴርሻ ሌክ ይሆናሌ፡፡ 
 

2.   አንዴ ወጪ አንዴን ገቢ ሇማግኘት እና ሇላልች ዓሊማዎች የዋሇ እንዯሆነ 
የወጪው ክፍፍሌ የሚወሰነው የወጪዎቹ አንጻራዊ ባህርይና መጠን ግምት ውስጥ 
በማስገባት ገቢ ሇማስገኘት እና ሇላሊ ዓሊማ የዋሇበት መጠን እና የወጪ መጠን 
መጣኔውን በመገመት ገቢ ሇማስገኘት የዋሇውን መጠን ብቻ በመውሰዴ ይሆናሌ፡፡ 

ክፍል ሶስት 
የ እርጅና ተቀናሽ 

 

12. በግብር ዓመቱ በሙለ ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ ዋጋው የሚቀንስ ሀብት 

 በአዋጁ አንቀጽ 25 ንኡስ አንቀጽ 3 እንዯተዯነገገው አንዴ ዋጋው የሚቀንስ ሀብት 
በግብር ዓመቱ ከፊሌ ሇሆነው የዓመቱ ጊዜ ብቻ በጥቅም ሊይ የዋሇ እንዯሆነ 
የሚፈቀዯው የእርጅና ተቀናሽ ወጪ ከጠቅሊሊ የዓመቱ የእርጅና ቅናሽ ሂሳብ ሊይ 
ጥቅም ሊይ ያሌዋሇበት የዓመቱ ከፊሌ ጊዜ ተመጣጣኝ በሆነ መቶኛ ከተቀነሰ በኃሊ 
ያሇው ተቀናሽ ወጪ ብቻ ነው፡፡ 

13. ሇንግዴ ስራ በጥቅም ሊይ የዋሇው የህንፃ ክፍሌ 

1. በግብር ከፋዩ የተገነባ ህንፃ የእርጅና ቅናሽ መታሰብ የሚጀምረው ሀብቱ የንግዴ 
ስራ ገቢውን ሇማስገኘት ሇአገሌግልት ዝግጁ ከሆነበትና አገሌግልት መስጠት 
ከጀመረበት ቀን አንስቶ ሲሆን ተቆጣጣሪው ባሇስሌጣን ሇግብር ከፋዩ የህንፃ 
ግንባታው ስሇመጠናቀቁ የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ከሰጠበት ጊዜ በፊት 
ሉሆን አይችሌም፡፡ 
 

2. በአዋጁ አንቀጽ 25 ንኡስ አንቀጽ 4 እና 5 እና በዯንቡ አንቀጽ 40 ሇእርጅና 
ተቀናሽ  አያያዝ  ከጠቅሊሊው  የህንጻ  ስፋትና ዋጋ ሇንግዴ ስራው ጥቅም ሊይ  
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የዋሇው የህንጻው መጠን ዋጋ ተሇይቶ ካሌቀረበ በወሇለ ስፋት መቶኛ በማስሊት 
ዋጋው ተሇይቶ መቅረብ አሇበት፡፡ 
 

3. ግብር ከፋዩ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ሇይቶ ካሊቀረበ  ከጠቅሊሊ 
የህንጻው ዋጋ ሇንግዴ ስራው የዋሇውን የህንጻው ስፋት መጠን በማስሊት 
ባሇስሌጣኑ በራሱ ወስኖ ተቀናሽ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

4. በአዋጁ አንቀጽ 25 ንኡስ አንቀጽ 3 እና 4 መሰረት ጥቅም ሊይ የዋሇ የህንጻ 
ክፍሌ ማሇት የህንጻው ክፍሌ ሇላሊ ዓሊማ እስካሌዋሇ ዴረስ ግብር ከፋዩ 
ህንጻውን ሇኪራይ አገሌግልት ዝግጁ ያዯረገ ከሆነ ህንጻው ባይከራይም ሇኪራይ 
አገሌግልት ጥቅም ሊይ እንዲዋሇ ተቆጥሮ ከቤት ኪራይ በተገኘ ገቢ ሊይ ግብር 
በሚሰሊበት ጊዜ እንዯወጪ ተቀናሽ ሉያዝሇት ይገባሌ፡፡ 
 

5. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 እና 3 የተዯነገገው ዴንጋጌ ሇኪራይ ገቢ ግብርም 
በተመሳሳይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
 

6. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌ ሇላልች ዋጋቸው የሚቀንስ እና ግዙፋዊ 
ሀሇዎት ሇላሊቸው ሀብቶች እንዯአግባብነቱ ተፈጻሚ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

14.  ሇእርጅና ቅናሽ መሰረት የሆነ ዋጋ ካሌቀረበ በገበያ ዋጋ ስሇመወሰን 
 

1. የአንዴ ዋጋው የሚቀንስ ሀብት የእርጅና ቅናሽ ሇማስሊት መሰረት የሆነው 
የተሰራበት ወይም የተገዛበት ዋጋ የሚገሌጽ ሰነዴ ታክስ ከፋዩ ማቅረብ ያሌቻሇ 
እንዯሆነ ባሇስሌጣኑ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 3  መሰረት በሚወስነው 
የተሰራበት ወይም የተገዛበት የገበያ ዋጋ 70 በመቶ የእርጅና ተቀናሽ 
ይፈቀዴሇታሌ፡፡ 
 

2. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም ሀብቱ የተገዛበት ወይም የተሰራበት 
ዋጋ የተጨማሪ እሴት ታክስ የግብአት ታክስ የተካካሰሇት ከሆነ የተካካሰው መጠን 
በሚፈቀዴሇት የእርጅና ተቀናሽ ዋጋ ውስጥ አይካተትም፡፡ 

15.  የእርጅና ቅናሽ የሚፈቀዴበት ሁኔታ 

1. ስሇ እርጅና የሚዯረገውን ቅናሽ ሇመወሰን የሚከተለት ቅዴመ ሁኔታዎች 
ሉሟለ ይገባሌ፣ 
 

ሀ. የእርጅና ቅናሽ ጊዜያቸውን ያሌጨረሱ ንብረቶች ሽያጭ የተከናወነው 
ግንኙነት ባሊቸው ሰዎች መካከሌ ከሆነና የተሊሇፈበት ዋጋ ከተጣራ 
የመዝገብ ዋጋው የሚበሌጥ ከሆነ የእርጅና ቅናሽ ሇማስሊት መሰረት 
የሚሆነው  የተጣራ የመዝገብ ዋጋው ነው፡፡ 
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ሇ. በታክስ ከፋዩ ስም ሊሌተመዘገቡ ሀብቶች የእርጅና ተቀናሽ ወጪ 
አይፈቀዴም፡፡ 

 

ሐ. በባሌ ወይም በሚስት ስም የተመዘገበ ህንጻ ሇግሇሰብ ንግዴ ስራ የዋሇ 
እንዯሆነ የእርጅና ተቀናሽ ሉፈቀዴ የሚችሇው ህንጻው ሇንግዴ ሥራው 
አገሌግልት እንዱውሌ፣ የእርጅና ተቀናሽ እንዱጠየቅበትና ህንጻው ሲሸጥ 
ተገቢውን ግብር እና ታክስ እንዱከፈሌበት የባሌና የሚስት የስምምነት 
ሰነዴ ሲቀርብ ነው፡፡ 

 

2. ሇዯንቡ አንቀጽ 37 አፈጻጸም ሇቀጥተኛ የእርጅና ተቀናሽ  የግብር ከፋዩ ዋጋው 
የሚቀንስ ሀብት ወይም ግዙፋዊ ሀሇዎት የላሇው የንግዴ ስራ ሀብት ቀሪ ዋጋ 
ከብር 2000 የሚበሌጥ ከሆነ የእርጅና ተቀናሽ ይፈቀዴሇታሌ፡፡  
 

3. ማንኛውም የንግዴ ሥራ ሀብት የተናጠሌ ዋጋ ከብር 2000 በታች ከሆነ በአንዴ ጊዜ 
በወጪነት መያዝ አሇበት፡፡ 

 

4. በዓይነት የሚዯረግ የካፒታሌ ሀብት መዋጮ እና በውርስ ሇሚተሊሇፍ ሀብት  
የእርጅና ቅናሽ መሰረት በሚተሊሇፍበት ጊዜ የነበረው የተጣራ የመዝገብ ዋጋ 
ነው፡፡ 
 

16.  ዋጋው እየቀነሰ የሚሄዴ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ አቀናነስ 

1. ዋጋው እየቀነሰ የሚሄዴ የእርጅና መጠን የሚሰሊው በግብር ዓመቱ መጀመሪያ 
በነበረው የተጣራ የመዝገብ ዋጋ ሊይ የእርጅና ተቀናሽ መጣኔውን በማስሊት 
ይሆናሌ፡፡ 

 

2. ሇዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 አፈጻጸም “በግብር ዓመቱ መጀመሪያ የነበረው 
የተጣራ የመዝገብ ዋጋ” ማሇት ከመጀመሪያው የመዝገብ ዋጋ በየጊዜው የተቀነሱ 
የእርጅና ተቀናሾች ከተቀነሱ በኋሊ የሚገኝ ዋጋ ነው፡፡ 

17.  ሀብትን ማስተሊሇፍ እና በባሇቤትነት መያዝ 

 ሇእርጅና ቅናሽ እና የካፒታሌ ሀብት በማስተሊፍ በሚገኝ ጥቅም ሊይ ሇሚከፈሌ 
ግብር አሊማ ምዝገባ የሚፈፀምበት ሀብት በሽያጭ፣ በሌውውጥ ወይም በስጦታ 
ሲተሊሇፍ አስተሊሊፊው ሀብቱን እንዲስተሊሊፈ የሚቆጠረው እና የተሊሇፈሇት ሰው 
ሀብቱን በባሇቤትነት እንዯያዘ የሚቆጠረው የሽያጭ፣ የሌውውጥ ወይም የስጦታ ውለ፣ 
ውሌ ሇመዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ኣካሌ ዘንዴ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ሆኖ 
የእርጅና ተቀናሽ ሉጠየቅ የሚችሇው ሀብቱ የተመዘገበ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

 

 

ክፍል አራት 
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 



9 
ስለ ተቀናሽ ወጪዎች . TA. 

 

 

 

18.  የአሰራር ሥርዓት 

 ባሇሥሌጣኑ ሇዚህ መመሪያ አፈፃፀም የሚያግዝ ዝርዝር የአሰራር ሥርአት ሉያወጣ 
ይችሊሌ፡፡ 

 

19.  የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 
 

1.  በዯብዲቤው የተቀመጠው ጊዜ ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ የተገነቡበት ወይም 
የተገዙበት ዋጋ የላሊቸው ህንጻዎች እና ላልች ግንባታዎች ሇእርጅና ተቀናሽ 
መሰረት የሆነው ዋጋ በተመሇከተ በቁጥር 3.5.0/139/08 በቀን 23/09/2008 
በባሇስሌጣኑ የተጻፈ ሰርኩሊር ዯብዲቤ ተፈጻሚነቱ ይቀጥሊሌ፡፡ 

 

2. በምርት ዝግጅትና አቅርቦት ሂዯት (በብጣሪ፣ በትነት፣ በማቅሇጥ፣ በቆይታ ጊዜ 
ወዘተ) የሚባክን ምርት በተመሇከተ በባሇስሌጣኑ የተሊሇፉ ሰርኩሊር ዯብዲቤዎች 
በላሊ እስኪተኩ ዴረስ ተፈፃሚነታቸው ይቀጥሊሌ፡፡ 

 

3. ይህ መመሪያ በሚሸፍናቸው ጉዲዮች ሊይ መመሪያው ከመውጣቱ በፊት ውሳኔ 
ሳያገኙ የቆዩ ጉዲዮች በዚህ መመሪያ መሰረት ውሳኔ ያገኛለ፡፡ 

 

20.  የተሻረ መመሪያ 
 

 ይህንን መመሪያ የሚጻረሩ ሰርኩሊር ዯብዲቤዎች እና ማንዋልች ተሽረው በዚህ 
መመሪያ ተተክተዋሌ፡፡ 

 

21.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 
 

ይህ መመሪያ  ከሚያዝያ 1 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 
  

                                               

                                    አዱስ አበባ መጋቢት 20 ቀን 2011 ዓ.ም 

 

                                         አህመዴ ሺዳ 

                                       የገንዘብ ሚኒስትር 

 

 


