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ባሌተከፋፈ ትርፍ ታክስGT 

ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ስሇተጣሇው ግብር አፈፃ ፀም 

የ ወጣ መመሪያ ቁጥር 209/2013 
 

 

1. አውጪ ባሇሥሌጣን 
 

የ ገ ንዘብ ሚኒስትሩ በገ ቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 አንቀጽ 61 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
 

2. አጭር ርዕ ስ 
 

ይህ መመሪያ „ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ስሇተጣሇው ግብር አፈፃ ፀም የ ወጣ መመሪያ ቁጥር 

209/2013‟ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 

3. ትርጓሜ  
 

በገ ቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 እና በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ትርጉም 

የ ተሰጠው ቃሌ በእነ ዚህ አዋጆች የ ተሰጠውን ትርጉም ይይዛሌ፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ ሇዚህ መመሪያ 

አፈጻጸም፡ - 
 

1. “ያሌተከፋፈሇ ትርፍ” ማሇት የ ዴርጅቱ የ ሂሳብ ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋሊ ባሇው የ 12 ወራት ጊዜ 

ውስጥ ሇባሇአክሲዮኖች ያሌተከፋፈሇ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ባቋቋመው በቋሚነ ት የ ሚሠራ 

ዴርጅት አማካኝነ ት የ ንግዴ ሥራ ሇሚያካሄዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ነ ዋሪ ያሌሆነ  ዴርጅት ያሌተሊከ 

ትርፍ ወይም የ ኩባንያውን ካፒታሌ ሇማሳዯግ ያሌዋሇ የ ተጣራ ትርፍ ነ ው፡ ፡  
 

2. “የ ተጣራ ትርፍ” ማሇት በገ ቢ ግብር አዋጅ መሠረት በተሰሊው ግብር የ ሚከፈሌበት ገ ቢ ሊይ 

ኩባንያው ሉከፍሌ የ ሚገ ባው የ ንግዴ ትርፍ ከተከፈሇ በኋሊ ላልች የ ማህበሩ ወጪዎች እንዱሁም 

አሊቂ ሇሆኑት ነ ገ ሮች መተኪያ ገ ንዘብና የ ገ ንዘብ ስንቆች ሁለ በሂሳብ ጊዜው ከተገ ኘው 

ጠቅሊሊ ገ ቢ ሊይ ተቀንሰው የ ሚገ ኘው ትርፍ ነ ው፡ ፡       
 

3. “ባሇስሌጣን” ማሇት የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር ወይም የ አዱስ አበባ ወይም የ ዴሬዲዋ ከተማ 

አስተዲዯር የ ገ ቢዎች ባሇስሌጣን ነ ው፡ ፡  
 

4. “አዋጅ” ማሇት የ ፌዯራሌ የ ገ ቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 ነ ው፡ ፡  
 

 

4. የ ተፈጻሚነ ት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ ያገ ኙትን ትርፍ በሙለ ወይም በከፊሌ እንዲያከፋፍለ በህግ ከተከሇከለት በስተቀር 

ያሌተከፋፈሇ ትርፍ ባሊቸው ማናቸውም ዴርጅቶች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  
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ክፍሌ ሁሇት 
 

ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ግብር የ ሚከፈሌበት ስርዓት 

 

5. ግብር ስሇመክፈሌ 

 

1. ያሌተከፋፈሇ ትርፍ በአዋጁ አንቀጽ 61 መሰረት አስር በመቶ (10%)ግብር ይከፈሌበታሌ፡ ፡  

 

2. አንዴ ዴርጅት ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ግብር እንዱከፍሌ የ ማይጠየ ቀው ዴርጅቱ በአንዴ የ ሂሳብ 

ጊዜ ውስጥ የ ተገ ኘውን ያሌተከፋፈሇ ትርፍ የ ሂሳብ ጊዜው በተጠናቀቀ በ12 ወራት ጊዜ ውስጥ 

የ አባሊቱን የ አክስዮን ዴርሻ መጠን እና የ ዴርጅቱን ካፒታሌ በተገ ኘው የ ተጣራ ትርፍ መጠን 

ካሳዯገ  ነ ው፡ ፡  ሆኖም የ ተጣራው ትርፍ ያሌተከፋፈሇው የ ትርፍ ዴርሻ ከፊሌ ከሆነ  የ ዚህ ንዑስ 

አንቀጽ ዴንጋጌ ተፈፃ ሚ የ ሚሆነ ው ባሌተከፋፈሇው የ ትርፍ መጠን ሊይ ብቻ ይሆናሌ፡ ፡  

 

3. ያሌተከፋፈሇ ትርፍ ያሇው ዴርጅት በዚህ መመሪያ መሠረት የ ተጠቀሰው የ 12 ወራት ጊዜ ካበቃ 

በኋሊ ባሇው 2 (ሁሇት) ወር ጊዜ ውስጥ ግብሩን አስታውቆ  መክፈሌ ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

6. ማስረጃዎችን ስሇማቅረብ 

 

1. አንዴ ዴርጅት ያሌተከፋፈሇ ትርፍ የ ላሇው መሆኑን ሇመወሰን እንዱቻሌ ቀጥል የ ተመሇከቱትን 

ማስረጃዎች ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

 

ሀ) በአንዴ የ ሂሳብ ጊዜ ውስጥ የ ተገ ኘው የ ተጣራ ትርፍ ሇባሇአክስዮኖች የ ተከፋፈሇ  ወይም 

የ ባሇአክስዮኖችን የ አክስዮን ዴርሻ መጠን ሇማሳዯግ የ ዋሇ መሆኑን የ ሚያረጋግጡ 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው በተከፋፈሇው የ ትርፍ ዴርሻ መጠን ሌክ ግብር ስሇመከፈለ ወይም 

የ ዴርጅቱ ካፒታሌ ስሇማዯጉ የ ሚያረጋግጥ ማስረጃ፣  
 

 

 

ሇ) የ አባሊት የ አክስዮን ዴርሻ እና የ ዴርጅቱ ካፒታሌ ስሇማዯጉ የ ሚቀርቡ ማስረጃዎች 

እንዯአግባባነ ቱ በሰነ ድች ምዝገ ባና ማረጋገ ጫ ጽ/ቤት ወይም አግባብነ ት ባሇው 

የ ክሌሌ/የ ከተማ አስተዲዯር ቢሮ የ ጸዯቀ የ ዴርጅቱ ቃሇጉባዔ እና ከንግዴና ኢንደስትሪ 

ሚኒስቴር ወይም አግባብነ ት ባሇው አካሌ/ንግዴ ቢሮ የ ዴርጅቱ ካፒታሌ ስሇማዯጉ 

የ ሚገ ሌጽ ሰነ ዴ፣  

 

2. ዴርጅቱ በ12 ወራት ጊዜ ውስጥ ያገ ኘውን የ ተጣራ ትርፍ ሇባሇአክስዮኖች ሳያከፋፍሌ 

የ አክስዮን ዴርሻቸውን መጠን ሇማሳዯግ ያዋሇው ከሆነ  ይኸንኑ የ ሂሳብ ጊዜው ካበቃ በኋሊ 

ያሇው የ 12 ወራት ከተጠናቀቀ በኋሊ ባሇው 2 (ሁሇት) ወር ወይም ቀዯም ብል ባሇው ጊዜ 

ውስጥ በዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ 1 ሊይ የ ተጠቀሱ ማስረጃዎችን በማያያዝ  ሇባሇስሌጣኑ 

ማስታወቅ አሇበት፡ ፡   
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 7. ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ግብር ያሇመክፈሌ ውጤት 

 

1. አንዴ ዴርጅት ያሌተከፋፋሇ ትርፍ ኖሮት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5(3) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 

ግብሩን ያሊስታወቀ እና ያሌከፈሇ እንዯሆነ  ከሚከፈሇው ፍሬ ግብር በተጨማሪ በታክስ 

አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 104 እና 105 መሰረት አስተዲዯራዊ መቀጫ 

ይጣሌበታሌ፤  እንዱሁም ባሌተከፈሇው ፍሬ ግብር ሊይ ወሇዴ ይከፍሌበታሌ፡ ፡  

 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1  ሊይ የ ተመሇከተው ቢኖርም ዴርጅቱ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 

5(2) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ትርፉን የ ባሇአክስዮኖችን ዴርሻ ሇማሳዯግ ያዋሇው ሆኖ ይህንኑ 

በመመሪያው አንቀጽ 6(2) በተጠቀሰው መሰረት ያሊስታወቀ እንዯሆነ  ፡ - 

 

ሀ)  በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የ ባሇአክስዮኖችን ዴርሻ ስሇማሳዯጉ በዴርጅቱ ሊይ ግብር 

ከመወሰኑ በፊት ከታወቀ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/ 2008 አንቀጽ 

104(5) መሰረት አስተዲዯራዊ መቀጫ ብቻ ይጣሌበታሌ፡ ፡  

 

ሇ) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የ ባሇአክስዮኖችን ዴርሻ ስሇማሳዯጉ በዴርጅቱ ሊይ ግብር፣  

አስተዲዯራዊ መቀጫ እና ወሇዴ ከተወሰነ  በኋሊ የ ታወቀ ከሆነ  ዯግሞ የ ተወሰነ በት ግብር 

ክፍያ በዘ ገ የ በት የ ሚከፈሌ መቀጫ እና ወሇዴ ቀሪ ሆኖ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ 

አንቀጽ 104(1) መሠረት ባሇማስታወቅ የ ሚጣሇውን አስተዲዯራዊ መቀጫ እንዱከፍሌ 

ይዯረጋሌ፡ ፡  

 

 

 

3. አንዴ ዴርጅት የ ዴርጅቱን ትርፍ የ ባሇአክስዮኖቹን ዴርሻ ሇማሳዯግ ያዋሇው   የ ሂሳብ ጊዜው 

በተጠናቀቀ ከ12 ወራት በኋሊ ከሆነ  መብቱን እንዯተወው እና ያሌተከፋፈሇ ትርፍ እንዲሇው 

ስሇሚቆጠር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ 1 በተመሇከተው መሰረት ግብሩን፣  አስተዲዯራዊ መቀጫ 

እና ወሇዴ ይከፍሊሌ፡ ፡   

  

8. የ ትርፍ ዴርሻ ግብርን ቀሪ ስሇማዴረግ 

 

ባሌተከፋፈሇ ትርፍ ሊይ ግብር ከተከፈሇ በኋሊ ዴርጅቱ ትርፉን ሇባሇአክስዮቾች ያከፋፈሇ እንዯሆነ  

በአንዴ ገ ቢ ሊይ ሁሇት ጊዜ ግብር መጠየ ቅ ስሇማይቻሌ በአዋጁ አንቀጽ 55 መሰረት የ ሚከፈሇው 

የ ትርፍ ዴርሻ ግብር ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡  

  

9. በግብር እፎይታ ሊይ ያሇ ዴርጅት  

 

በግብር እፎይታ ሊይ ያሇ ዴርጅት ያገ ኘውን የ ተጣራ ትርፍ ሇባሇአክሲዮኖች ካከፋፈሇ በአዋጁ አንቀጽ 

55 ወይም የ ተጣራ ትርፉን ሇካፒታሌ ማሳዯጊያነ ት ካሊዋሇው ወይም ሇባሇአክሲዮኖች ካሊከፋፈሇው 

በአዋጁ አንቀጽ 61 መሠረት ሉከፈሌ የ ሚገ ባውን ግብር የ መክፈሌ ግዳታ አሇበት፡ ፡  

 

10. ስሇህብረት ስራ ማህበራት የ ግብር አከፋፋሌ ሁኔታ 
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1. ስሇህብረት ስራ ማህበራት በወጣው አዋጅ ቁጥር 985/2009 መሰረት ማንኛውም የ ህብረት ስራ 

ማህበር ካገ ኘው ትርፍ ሊይ 30 በመቶውን ሇካፒታሌ ማሳዯጊያ ካዋሇው በኃሊ የ ቀረውን ትርፍ 

ግሇሰብ ሊሌሆኑ አባሊት የ ሚያከፋፍሌ ሲሆን ግሇሰብ ሊሌሆኑ አባሊት የ ሚያከፋፍሇው ትርፍ 

ከትርፍ ዴርሻ ግብር ነ ፃ  ነ ው፡ ፡  ሆኖም ግሇሰብ ሇሆኑ አባሊት የ ሚከፋፈሇው የ ትርፍ ዴርሻ 

ግብር ይከፈሌበታሌ፡ ፡  

 

2. የ ሕብረት ስራ ማህበር አባሊት ያገ ኙትን ትርፍ ሇካፒታሌ ማሳዯጊያ የ ሚያውለት ከሆነ  ይህን 

የ ሚያረጋግጥ ማስረጃ ከህብረት ስራ ኤጀንሲ ወይም አግባብነ ት ካሇው አካሌ በማቅረብ 

ካሌተከፋፋሇ ትርፍ ግብር ነ ጻ ሉሆኑ ይችሊለ፡ ፡  

 

3. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 የ ተዯነ ገ ገ ው ቢኖርም የ ኀብረት ሥራ ማህበራት ግሇሰብ ሇሆኑ አባሊት 

ባሌተከፋፈሇ የ ትርፍ ዴርሻ ሊይ ግብር እንዱከፍለ የ ሚጠየ ቁት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 

የ ተመሇከተውን መረጃ የ ኀብረት ሥራ ማህበሩ ሂሳብ ኦዱት ከተዯረገ  በኋሊ ባሇው የ 12 ወራት 

ጊዜ ውስጥ ሇታክስ ባሇሥሌጣኑ ካሊቀረቡ ነ ው፡ ፡  

 

 

 

 

ክፍሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

11. የ ተሻሩ መመሪያዎች 

 

በገ ንዘብና ኢኮኖሚ ትብበር ሚኒስቴር ሐምላ 30/2005 በቁጥር ገ /ኢ/1/2/3 የ ወጣው መመሪያ  

በባሇስሌጣኑ ይህን መመሪያ ሇማስፈጸም የ ተሊሇፉ ዯብዲቤዎች  በዚህ መመሪያ ተሽረዋሌ፡ ፡  

 

12. መመሪያው የ ሚፀናበት ጊዜ 

    

ይህ መመሪያ ከ2009 የ ሂሳብ ዓመት ጀምሮ በተገ ኘና ባሌተከፋፈሇ የ ትርፍ ዴርሻ ሊይ ተፈፃ ሚ 

ይሆናሌ፡ ፡  ሆኖም ከኢትዮጵያ የ በጀት ዓመት የ ተሇየ  የ ሂሳብ ጊዜን ሇሚጠቀሙ የ አዋጁ አንቀጽ 

28(6) ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

  

        

  አዱስ አበባ  ግንቦት 16 ቀን 2011 ዓ.ም. 
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አህመዴ ሺዳ 

   የ ገ ንዘብ ሚኒስትር 

 

 

 

 

 

 

 


