የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ ገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር

/2009

በፌዳራሌ የገቢ ግብር አዋጅ መሠረት የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ ገቢ ግብር
ዯንብ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አስፈጻሚ አካሊትን
ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና በፌዳራሌ የገቢ
ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 አንቀጽ 99 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን ዯንብ
አውጥቷሌ፡፡
ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1.

አጭር ርዕስ
ይህ ዯንብ “የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ የገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር
ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

2.

/2009”

ትርጓሜ
1.

በዚህ ዯንብ ውስጥ፡ሀ/ “አዋጅ” ማሇት የፌዳራሌ የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 ነው፤
ሇ/ “የተሻረው አዋጅ” ማሇት የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994(እንዯተሻሻሇው)፣
የማዕዴን ስራዎች ገቢ ግብርአዋጅ ቁጥር 53/1985 ከነማያሻሻያዎቹ እና
የነዲጅ ስራዎች ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 296/78 ከነማያሻሻያዎቹ ናቸው፤

2.

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጥ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ዯንብ ጥቅም ሊይ
የዋለ ቃሊትና ሀረጎች እንዯ አግባብነቱ በአዋጁ ወይም በፌዳራሌ የታክስ
አስተዲዯር አዋጅ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡፡
ክፍሌ ሁሇት
በአዋጁ ጥቅም ሊይ የዋለ ቃሊትና ሀረጎች አጠቃቀም

3.

ወሇዴ
1.

ሇአዋጁ ዓሊማ በማንኛውም ስያሜ ቢጠቀስም በቁጠባና
ሇተቀማጭ ገንዘብ ወይም ሇአባሊት መዋጮ የሚፈጸም
ይቆጠራሌ፡፡
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ብዴር ማህበራት
ክፍያ እንዯወሇዴ

4.

5.

በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት
1.

ሇአዋጁ አንቀጽ 4(2)(ሐ) ዓሊማ ማንኛውም ሰው ከ183 ቀን በሊይ መቆየቱን
ሇመወሰን የዚህ ሰው ወይም ግንኙነት ያሇው ሰው ተያያዥ ፕሮጀክት ከግምት
መግባት አሇበት፡፡

2.

ማንኛውም በግንባታ ሥራ ሊይ የተሰማራ ወይም በአዋጁ አንቀጽ 4(3)
የተመሇከተን ፕሮጀክት ወይም ተያያዥ ሥራ የሚያከናውን ሰው ከ183 ቀን
የሚበሌጥ የቆይታ ጊዜ ማሟሊቱን ሇመወሰን፣ ግንኙነት ባሇው ሰው የተከናወነ
ማንኛውም ተያያዥነት ያሇው ሥራ መጀመሪያ የተጠቀሰው ሰው ያከናወነው
ግንባታ፣ፕሮጀክት ወይም ተያያዥ ሥራ በወሰዯው ጊዜ ሊይ ተጨምሮ መሰሊት
አሇበት፡፡

ግሇሰብ ነዋሪ
1.

የንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ሇአዋጁ አንቀጽ 5(2)(ሐ) ዓሊማ
አንዴ ግሇሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇቆየባቸው ቀናት ስላት፡ሀ/

ወዯኢትዮጵያ የገባበትን እና ከኢትዮጵያ የወጣበትን ቀን ጨምሮ ማንኛውም
ግሇሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ የቆየበት ቀን ከፊሌ እንዯሙለ ቀን ቆይታ
ይቆጠራሌ፤

ሇ/

ማንኛውም ግሇሰብ በሙለ ወይም በከፊሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘባቸው
የሚከተለት ቀናት እንዯሙለ ቀን ቆይታ ይቆጠራለ፡1)

የሕዝብ በዓሊት፣

2)

የእረፍት ቀናት፣የህመም ፈቃዴን ጨምሮ፣

3)

ግሇሰቡ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያከናውነው ሥራ በሥራ ማቆም
አዴማ፣ በቀጣሪ በሚዯረግ የሥራ መዝጋት፣ በግብዓት አቅርቦት
መዘግየት፣ ሥራን በሚከሇክሌ የአየር ሁኔታ ወይም ሥራን
በሚያስተጓጉለ ላልች ወቅታዊ ምክንያቶች የተቋረጠባቸው ቀናት፣

4)

2.

ግሇሰቡ ማንኛውንም ሥራ ከመጀመሩ በፊት፣ በሥራ ሊይ እያሇ
ወይም ሥራውን ከጨረሰ በኋሊ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሳሇፋቸው
የእረፍት ቀናት፣
አንዴ ግሇሰብ ከኢትዮጵያ ውጪ ባለ ሁሇት የተሇያዩ ቦታዎች መካከሌ
በሚያዯርገው ጉዞ ምክንያት በተሊሊፊ መንገዯኛነት በኢትዮጵያ ውስጥ
የሚያዯርገው የሙለ ወይም የከፊሌ ቀን ቆይታ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዯተዯረገ
ቆይታ አይቆጠርም፡፡
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6.

አክሲዮኖች እና ቦንድች
1.

በአዋጁ አንቀጽ 59(7)(ሐ) “አክሲዮኞችን እና ቦንድችን” በሚመሇከት የተጠቀሰው
ማንኛውንም በአክሲዮኖች ወይም ቦንድች ሊይ ያሇን ባሇአክሲዮን የመሆን መብትን
ወይም ምርጫን የመሰሇ ጥቅም ይጨምራሌ፡፡

2.

በኢትዮጵያ ነዋሪ በሆነ ኩባንያ ውስጥ ያሇን የአክሲዮን መብት ወይም በእንዱህ
ዓይነቱ ኩባንያ የወጣን ቦንዴ በማስተሊፍ የተገኘ ጥቅም ከኢትዮጵያ ምንጭ
እንዯተገኘ ገቢ ይቆጠራሌ፡፡
ክፍሌ ሶስት
የሠንጠረዥ “ሀ” ገቢ
ምዕራፍ አንዴ
የዓይነት ጥቅሞች

7.

የክፍሌ ሦስት ምዕራፍ አንዴ ትርጓሜ
1.

በዚህ ክፍሌ፡ሀ/

“የሠራተኛ አክሲዮን ዏቅዴ“ ማሇት ቀጣሪ ኩባንያ ወይም ግንኙነት ያሇው
ኩባንያ ሇቀጣሪ ኩባንያው ሠራተኛ አክሲዮን የሚዯሇዴሌበት ስምምነት
ወይም አሠራር ነው፡፡

ሇ/

“የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኛ“ ማሇት የቤት ሠራተኛ፣ምግብ አብሳይ፣
ሾፌር፣ አትክሌተኛ፣ ወይም ላሊ ሇቤተሰብ አገሌግልት የሚሰጥ ሰው ነው፡፡

ሐ/

“የገበያ የማበዯሪያ ወሇዴ መጣኔ“ ማሇት ከወር ጋር በተገናኘ፡1. ሇንግዴ ባንክ ሲሆን፣የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሇንግዴ ባንኮች ብዴር
እና በተሊሊፊ ሰነዴ ዋስትና የሚሰጥ የቅናሽ ወሇዴ ብዴር አቅርቦት
በሰጠበት ወር በኢትዮጵያ ውስጥ የዋሇው የማበዯሪያ ወሇዴ መጣኔ፣
ወይም
2. ሇላሊ ማንኛውም ሰው ሲሆን፣በኢትዮጵያ ውስጥ በወሩ የዋሇው
ዝቅተኛው የንግዴ የማበዯሪያ ወሇዴ መጣኔ፣
ነው፡፡

መ/

“የሕክምና ወጪ“ ማሇት የሕክምና፣የጥርስ ሕክምና ወይም የህሙማን
እንክብካቤ አገሌግልት ወጪ ሲሆን፣ከእነዚህ አገሌግልቶች ጋር የተያያዙ
የመዴኃኒት አቅርቦት ወጪዎችን ይጨምራሌ፡፡
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2.

8.

ሠ/

“ግንኙነት ያሇው ኩባንያ“ ማሇት ከኩባንያ ጋር በተገናኘ፣ ከመጀመሪያው
ኩባንያ ጋር ግንኙነት ያሇው ሰው የሆነ ላሊ ኩባንያ ነው፡፡

ረ/

“ሩቅ ሥፍራ“ ማሇት ሃያ ሺህ ነዋሪ ካሇው የከተማ መሃሌ ሃምሳ ኪል
ሜትር ርቆ የሚገኝ ሥፍራ ነው፡፡

ሰ/

“አገሌግልቶች“ ማሇት በንብረት መጠቀምን እና ማንኛውንም መገሌገያ
ማቅረብን ይጨምራሌ፡፡

ሸ/

“ተሽከርካሪ“ ማሇት ከአንዴ ቶን በታች እና ከዘጠኝ ያነሱ ተሳፋሪዎችን
መጫን እንዱችሌ ሆኖ የተሰራ ባሇሞተር ተሽከርካሪ ነው፡፡

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ፡
ሀ/

“ቀጣሪ“ የሚሇው ቃሌ ከቀጣሪው ጋር ግንኙነት ያሇውን ሰው እና ከቀጣሪው
ወይም ከቀጣሪው ጋር ግንኙነት ካሇው ሰው ጋር በተዯረገ ስምምነት
መሠረት እንዯቀጣሪ የሚሠራን ሶስተኛ ወገን ይጨምራሌ፡፡ እንዱሁም

ሇ/

“ተቀጣሪ“ የሚሇው
ይጨምራሌ፡፡

ቃሌ

ከተቀጣሪው

ጋር

ግንኙነት

ያሇውን

ሰው

የዓይነት ጥቅሞች
1.

የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ
የሚከተለት የዓይነት ጥቅሞች ናቸው፡፡

ሇአዋጁ

አንቀጽ

ሀ/

ከዕዲ ነጻ የመዯረግ የዓይነት ጥቅም፣

ሇ/

የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች የዓይነት ጥቅም፣

ሐ/

የመኖሪያ ቤት የዓይነት ጥቅም፣

መ/

የቅናሽ ወሇዴ ብዴር የዓይነት ጥቅም፣

ሠ/

የምግብ ወይም መጠጥ አገሌግልት የዓይነት ጥቅም፣

ረ/

የግሌ ወጪዎች የዓይነት ጥቅም፣

ሰ/

የንብረት ወይም አገሌግልቶች የዓይነት ጥቅም፣

ሸ/

የሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ የዓይነት ጥቅም፣

ቀ/

የተሸከርካሪ የዓይነት ጥቅም፣

በ/

ላሊ የዓይነት ጥቅም፣
4
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12(1)(ሇ)

ዓሊማ

2.

አንዴ ተቀጣሪ ጥቅም ያገኘ እንዯሆነ፣ይህን ጥቅም ሇማግኘት ያወጣው ወጪ
የቅጥር ገቢን ሇማግኘት ያዯርገው የነበረ ወጪ እስከሆነ ዴረስ እንዯ ዓይነት
ጥቅም አይቆጠርም፡፡

3.

ማንኛውም ጥቅም የዓይነት ጥቅም መሆኑን እና የዓይነት ጥቅምን ዋጋ ሇመወሰን
ጥቅሙን በማስተሊሇፍ ረገዴ የተጣሇ ገዯብ መኖሩ እና ጥቅሙ በላሊ ሁኔታ
ወዯገንዘብ መሇወጥ አሇመቻለ ከግምት ውስጥ አይገባም፡፡

4.

ሇአዋጁ ወይም ሇዚህ ዯንብ ዓሊማ የሚከተለት ጥቅሞች እንዯ ዓይነት ጥቅሞች
አይቆጠሩም፤
ሀ/

በአዋጁ ሠንጠረዥ “ሠ” መሠረት ከግብር ነጻ የተዯረገ ጥቅም፣

ሇ/

ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ቀጣሪ ተመሳሳይ ጥቅም
የሚያቀርብበትን ዴግግሞሽ ከግምት ውስጥ በማስገባት ዋጋው አነስተኛ
ከመሆኑ የተነሳ ማስሊቱ ምክንያታዊ ያሌሆነ እና ሇአስተዲዯር የማያመች
ጥቅም፣

ሐ/

በቀጣሪው ወይም በቀጣሪው ስም በሚተዲዯር የሠራተኞች ምግብ ቤት፣
ካፌቴሪያ ወይም የመመገቢያ ክፍሌ ያሇምንም ሌዩነት ሇመዯበኛ ሠራተኞች
ጥቅም ብቻ ተብል የሚቀርብ የምግብና መጠጥ አገሌግልት ዴጎማ፣

መ/
1.
2.

የተቀጣሪው መዯበኛ የሥራ ቦታ በሩቅ ሥፍራ ሇሆነ፣ እና
በቀጣሪው የሥራ ባህሪ ምክንያት ሠራተኛው በየጊዜው ከአንዴ ቦታ
ወዯላሊ ቦታ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ ወይም በሩቅ ሥፍራው በቂ የሆነ
ምቹ ማረፊያ ወይም መኖሪያ ቤት ባሇመኖሩ ቀጣሪው ማረፊያ
ወይም መኖሪያ ቤት ማቅረቡ አስፈሊጊ ስሇሆነ፣
የሥራ አመራር አካሌ ሊሌሆነ ተቀጣሪ በሩቅ ሥፍራ የሚቀርብ የማረፊያ
ወይም የመኖሪያ ቤት አገሌግልት፣
ሠ/

ተቀጣሪው እንዱጠቀምበት በቀጣሪው የሚቀርብ ተንቀሳቃሽ ስሌክ፣

ረ/

በቀጣሪው በቀረበ የተንቀሳቃሽ ስሌክ የተዯረገን ጥሪ ጨምሮ
ሇተቀጣሪ የሚሸፍነው የተንቀሳቃሽ ስሌክ ጥሪዎች ወጪ፣

ሰ/

በዩኒቨርሲቲ፣ ኮላጅ ወይም የጎሌማሶች ትምህርት በሚሰጥ ላሊ ተቋም
የሚሰጥ ትምህርት መከታተሌ እንዱችሌ ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚፈጽመው
የትምህርት ወይም ሥሌጠና ክፍያ፣
5
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ቀጣሪ

ሸ/
9.

10.

11.

12.

ሇተቀጣሪ ጥቅም የሚቀርብ የዯህንነት ጥበቃ አገሌግልት፡፡

ከዕዲ ነጻ የመዯረግ የዓይነት ጥቅም
1.

ተቀጣሪ ሇቀጣሪ መክፈሌ ያሇበትን ዕዲ ወይም መመሇስ የሚኖርበትን የብዴር
ግዳታ ቀጣሪ ቀሪ ማዴረጉ ከዕዲ ነጻ የመዯረግ የዓይነት ጥቅም ነው፡፡

2.

ከዕዲ ነጻ የመዯረግ የዓይነት ጥቅም ዋጋ ቀሪ የተዯረገው የዕዲ መጠን ነው፡፡

የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች የዓይነት ጥቅም
1.

ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያቀርበው የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች አገሌግልቶች
የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች የዓይነት ጥቅም ነው፡፡

2.

የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች የዓይነት ጥቅም ዋጋ ተቀጣሪው ሊገኘው
የቤተሰብ አገሌግልት ሠራተኞች አገሌግልቶች ቀጣሪው በወሩ በከፈሇው ጠቅሊሊ
የቅጥር ገቢ እና ተቀጣሪው ሇእነዚሁ አገሌግልቶች በከፈሇው መጠን መካከሌ
ያሇው ሌዩነት ነው፡፡

የመኖሪያ ቤት የዓይነት ጥቅም
1.

በቀጠሪ ሇተቀጣሪ የሚቀርብ የማረፊያ ወይም የመኖሪያ ቤት አቅርቦት የመኖሪያ
ቤት የዓይነት ጥቅም ነው፡፡

2.

ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያቀርበው የመኖሪያ ቤት የዓይነት ጥቅም ዋጋ የማረፊያ
ወይም የመኖሪያ ቤቱን ባሇቤት ቀጣሪ ሲሆን በወሩ የማረፊያ ወይም የመኖሪያ
ቤቱ ትክክሇኛ የገቢያ ኪራይ እና ተቀጣሪው ሇማረፊያ ወይም መኖሪያ ቤቱ
በከፈሇው መጠን መካከሌ ያሇው ሌዩነት ነው፡፡

3.

ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያቀርበው የመኖሪያ ቤት የዓይነት ጥቅም ዋጋ የማረፊያ
ወይም የመኖሪያ ቤቱን ቀጣሪው የተከራየው ሲሆን ቀጣሪው በወሩ ሇማረፊያ
ወይም ሇመኖሪያ ቤቱ በከፈሇው ኪራይ እና ተቀጣሪው ሇማረፊያ ወይም መኖሪያ
ቤቱ በከፈሇው የኪራይ መጠን መካከሌ ያሇው ሌዩነት ነው፡፡

የቅናሽ ወሇዴ ብዴር የዓይነት ጥቅም
1.

ቀጣሪ ሇተቀጣሪ በሚሰጠው ብዴር ሊይ ተቀጣሪው የሚከፈሇው ወሇዴ ከገበያው
የማበዯሪያ ወሇዴ መጣኔ የሚያንስ ከሆነ የቅናሽ ወሇዴ ብዴር የዓይነት ጥቅም
ነው፡፡
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2.

13.

የቅናሽ ወሇዴ ብዴር የዓይነት ጥቅም ዋጋ ተቀጣሪው በወሩ በብዴሩ ሊይ ወሇዴ
የከፈሇ ከሆነ፣ በወሩ በከፈሇው ወሇዴ እና ብዴሩን የወሰዯው በገበያ የማበዯሪያ
ወሇዴ መጣኔ ቢሆን ኖሮ በወሩ ይከፍሌ በነበረው ወሇዴ መካከሌ ያሇው ሌዩነት
ነው፡፡

የምግብ ወይም የመጠጥ አገሌግልት የዓይነት ጥቅም
1.
ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያቀርበው ምግብ ወይም መጠጥ የምግብ ወይም
አገሌግልት የዓይነት ጥቅም ነው፡፡
2.
ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያቀርበው የምግብ ወይም መጠጥ አገሌግልት
ጥቅም ዋጋ ቀጣሪው የምግብ ወይም የመጠጥ አገሌግልቱን ሇማቅረብ
ጠቅሊሊ ወጪ እና ተቀጣሪው ሇምግብ ወይም ሇመጠጥ አገሌግልቱ
የገንዘብ መጠን መካከሌ ያሇው ሌዩነት ነው፡፡

14.
1.

2.

የመጠጥ
የዓይነት
ባወጣው
በከፈሇው

የተሽከርካሪ የዓይነት ጥቅም
ቀጣሪ በሙለ ወይም በከፊሌ ሇተቀጣሪ የግሌ ጥቅም የሚያቀርበው ተሽከርካሪ
የተሽከርካሪ የዓይነት ጥቅም ነው፡፡
የንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ፣የወር የተሽከርካሪ
የዓይነት ጥቅም ዋጋ በሚከተሇው ቀመር መሠረት የተሰሊው የገንዘብ መጠን
ይሆናሌ፣
ሀ x 5%
12
ሇዚህም፡ሀ
ቀጣሪ የተሽከርካሪው ባሇቤት ሇመሆን ያወጣው ወጪ ወይም ቀጣሪው
ተሽከርካሪውን ተከራይቶ ከሆነ፣ ተሽከርካሪውን በተከራየበት ጊዜ
የነበረው የተሽከርካሪው ትክክሇኛ የገበያ ዋጋ ነው፡፡

3.

በንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ከሚሰሊው የተሽከርካሪ የዓይነት ጥቅም ዋጋ ሊይ
የሚከተለት ተቀናሽ ይዯረጋለ፤
ሀ)

4.

በተሽከርካሪው ሇመጠቀም ወይም ሇተሽከርካሪው ጥገና እና የመጠቀሚያ
ወጪ ተቀጣሪው የፈፀመው ማንኛውም ክፍያ፣
ሇ)
ተቀጣሪው ሥራውን ሇማከናወን ተሽከርካሪውን የተጠቀመበት መጠን፣
ሐ)
በወር ውስጥ ተሽከርካሪው ሇተቀጣሪው የግሌ ጥቅም ያሌቀረበበት
መጠን፣
ተሽከርካሪው በቀጣሪው ይዞታ ስር ከአምስት ዓመት በሊይ የቆየ ከሆነ፣በንዐስ
አንቀጽ 2 በተቀመጠው ቀመር ሥር የተመሇከተው የ(ሀ) ዋጋ በንዐስ አንቀጽ 2
መሠረት የሚወሰነው የገንዘብ መጠን ሃምሳ በመቶ ይሆናሌ፡፡
7
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5.

15.

16.

የግሌ ወጪዎች የዓይነት ጥቅም
1.
የንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ሇተቀጣሪው የግሌ ጥቅም
የሚያስገኝ እስከሆነ ዴረስ በቀጣሪ የተከፈሇ የግሌ ወጪ የግሌ ወጪ የዓይነት
ጥቅም ነው፡፡
2.
የግሌ ወጪ የዓይነት ጥቅም ዋጋ በንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት እንዯ ግሌ ወጪ
የዓይነት ጥቅም የሚቆጠር ወጪ መጠን ይሆናሌ፡፡
3.
ይህ አንቀጽ ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚከፍሇውን ከአንቀጽ 18 በስተቀር በዚህ ክፍሌ
ላሊ አንቀጽ የዓይነት ጥቅም ነው የተባሇን ወጪ አይመሇከትም፡፡
የንብረት ወይም የአገሌግልት የዓይነት ጥቅም
1.
ቀጣሪ ሇተቀጣሪ የሚያስተሊሌፈው ንብረት ወይም የሚያቀርበው አገሌግልት
የንብረት ወይም የአገሌግልት የዓይነት ጥቅም ነው፡፡
2.
የንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የንብረት ወይም የአገሌግልት
የዓይነት ጥቅም፣

3.

4.

17.

በዚህ አንቀጽ ሇተቀጣሪ የግሌ ጥቅም የቀረበ ተሽከርካሪ የሚሇው አገሊሇጽ
ተቀጣሪው ተሽከርካሪውን በማንኛውም ጊዜ ሇግሌ ጉዲይ ባይጠቀምበትም
ሇተቀጣሪ የግሌ ጥቅም የቀረበን ተሽከርካሪ ይጨምራሌ፡፡

ሀ)

ቀጣሪ ንብረቱን ወይም አገሌግልቱን እንዯመዯበኛ ሥራው ሇዯንበኞች
የሚያቀርብ ከሆነ የንብረቱን ወይም የአገሌግልቱ መሸጫ ዋጋ ሰባ
አምስት በመቶ፣ ወይም

ሇ)

በላሊ ሁኔታ የንብረቱ ወይም የአሌግልቱ መሸጫ ዋጋ ይሆናሌ፡፡

በንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የሚወሰነው የንብረት ወይም የአገሌግልት የዓይነት
ጥቅም ዋጋ ተቀጣሪው ሇንብረቱ ወይም ሇአገሌግልቱ በከፈሇው የገንዘብ መጠን
ይቀነሳሌ፡፡
ሇንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) ዓሊማ የንብረት ወይም የአገሌግልት የዓይነት ጥቅም
የአየር ትራንስፖርት አገሌግልት በመስጠት ሥራ ሊይ የተሰማራ ቀጣሪ
የሚሰጠው ነጻ ወይም ዴጎማ የተዯረገበት የአየር ጉዞ ትኬት ከሆነ፣ የትኬቱ
የመሸጫ ዋጋ ቀጣሪው ሇበረራው የኢኮኖሚ ዯረጃ የሚያስከፍሇው መዯበኛ ዋጋ
ይሆናሌ፡፡

የሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ የዓይነት ጥቅም
1.
በሠራተኛ የአክሲዮን ዏቅዴ መሠረት ሇተቀጣሪ የሚሰጥ ባሇአክሲዮን የመሆን
መብት ወይም ምርጫ ዋጋ እንዯ ዓይነት ጥቅም አይቆጠርም ወይም ተቀጥሮ
በመሥራ በሚገኝ ገቢ ውስጥ አይካተትም፡፡ሆኖም፤
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ሀ)

ተቀጣሪው በመብቱ ወይም በምርጫው የሚጠቀም ከሆነ ይህ አንቀጽ
ተፈጻሚ ይሆናሌ፤ ወይም

ሇ)

2.

3.

4.

ተቀጣሪው መብቱን ወይም ምርጫውን የሚያስተሊሌፍ ከሆነ መብቱ
ወይም ምርጫው በምዴብ “ሇ” ሥር ግብር እንዯሚከፈሌበት ሀብት
ተቆጥሮ የአዋጁ አንቀጽ 59 ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡
ባሇአክሲዮን የመሆን መብትን ወይም ምርጫን በመጠቀም የተዯሇዯለ
አክሲዮኖችን ጨምሮ በሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ መሰረት ሇተቀጣሪ አክሲዮን
መዯሌዯሌ የሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ የዓይነት ጥቅም ነው፡፡
የንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ
የዓይነት ጥቅም ዋጋ አክሲዮኞች በተዯሇዯለበት ቀን በነበራቸው ትክክሇኛ የገበያ
ዋጋ እና ተቀጣሪው ሇአክሲዮኖች በከፈሇው መዋጪ መካከሌ ያሇው ሌዩነት
ይሆናሌ፡፡
በሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ መሠረት ሇተቀጣሪ የተዯሇዯለ አክሲዮኖች ሇላሊ
ሰው የመተሊሇፍ ገዯብ የተጣሇባቸው ከሆነ፣ተቀጣሪው የአክሲዮን ዏቅዴ ጥቅሙን
ያገኘው፣
ሀ)
ሇ)

አክሲዮኖቹን ያሇገዯብ ማስተሊሇፍ በሚችሌበት፣ ወይም
አክሲዮኖቹን በሚያስተሊሌፍበት፣

ከሁሇቱ በቀዯመው ጊዜ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡
5.

6.

ንዐስ አንቀጽ 4 ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ የአክሲዮኑ ትክክሇኛ የገበያ ዋጋ
በዚሁ ንዐስ አንቀጽ 4 መሠረት የሠራተኞች ዏቅዴ ጥቅሙ በተገኘበት ጊዜ
ይወሰናሌ፡፡
ሇዚህ አንቀጽ
ዓሊማ በሠራተኞች የአክሲዮን ዏቅዴ መሠረት ሇተቀጣሪ
ከተዯሇዯለ አክሲዮኖች ጋር በተገናኘ “የተቀጣሪ መዋጮ” ማሇት ተቀጣሪው፣
ሀ)

ሇአክሲዮኖቹ፣ እና

ሇ)

ባሇአክሲዮን ሇመሆን ሇተሰጠው መብት ወይም ምርጫ የሚከፈሇው
የገንዘብ መጠን ነው፡፡
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18.

19.

ላሊ የዓይነት ጥቅም
1.

በዚህ ክፍሌ ላልች አንቀጾች ያሌተመዯበ
የዓይነት ጥቅም ላሊ የዓይነት ጥቅም ነው፡፡

ቀጣሪ

ሇተቀጣሪ

የሚያቀርበው

2.

የላሊ የዓይነት ጥቅም ዋጋ ጥቅሙ የተገኘበትን ጊዜ መሠረት በማዴረግ
በሚወሰን የጥቅሙ ትክክሇኛ የገበያ ዋጋ እና ተቀጣሪ ሇጥቅሙ በፈፀመው
ማንኛውም ክፈያ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ነው፡፡

በአይነት ጥቅም ሊይ የተጣሇ ግብር ገዯብ
በዚህ ምዕራፍ የተዯነገገው ቢኖርም በአይነት ጥቅሞች ሊይ የሚከፈሇው ጠቅሊሊ ግብር
በማንኛውም ሁኔታ ተቀጣሪው በወሩ ከሚያገኘው የዯመወዝ ገቢ 10 %( አስር
በመቶ) መብሇጥ የሇበትም፡፡

ምዕራፍ ሁሇት
ከውጭ ሀገር የተገኘ የቅጥር ገቢ
20.

በውጭ ሀገር ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ
1.
የአዋጁ አንቀጽ 93(1) በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ያሌሆነ ቀጣሪ በኢትዮጵያ
ውስጥ ሊቋቋመው በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት የተቀጠረን ሰው ሳይጨምር
በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ባሌሆነ ሰው በተቀጠረ የኢትዮጵያ ነዋሪ ሊይ ተፈጻሚ
ይሆናሌ፡፡
2.
በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ተቀጣሪ በማንኛውም ወር በውጭ ሀገር በመቀጠር ገቢ
ያገኘ እና በዚሁ ገቢ ሊይ በውጭ ሀገር ግብር የከፈሇ እንዯሆነ፣ ተቀጣው
ከሚከተለት ከሚያንሰው ጋር እኩሌ በሆነ መጠን የግብር ማካካሻ የማግኘት
መብት ይኖረዋሌ፤
ሀ)

ውጭ ሀገር የከፈሇው ግብር፣ ወይም

ሇ)

በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነው ተቀጣሪ የውጭ ሀገር ገቢ ሊገኘበት ወር
ተፈጻሚ በሚሆነው ከመቀጠር በሚገኝ ገቢ ሊይ ግብር የማስከፈያ
አማካይ መጣኔን መሠረት በማዴረግ የሚሰሊው ተቀጣሪው በውጭ ሀገር
ገቢው ሊይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፍሇው ግብር፣
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3.

በዚህ አንቀጽ ሇተፈቀዯው የግብር ማካካሻ አፈጻጸም “የንግዴ ሥራ ገቢ ግብር“
በሚሌ የተጠቀሰው “ከመቀጠር በሚገኝ ገቢ ግብር“ እንዱሁም “የግብር ዓመት“
በሚሌ የተጠቀሰው “ሇወር“ እንዯሚያገሇግሌ በመውሰዴ የአዋጁ አንቀጽ
45(3)፣(4) እና (5) ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡

4.

ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም፡ሀ)

በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ተቀጣሪን በሚመሇከት “ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ
ግብር አማካይ መጣኔ“ ማሇት ማንኛውም የግብር ማካካሻ ከመዯረጉ
በፊት ተቀጣሪው በወር ግብር በሚከፍሌበት ከመቀጠር በሚገኝ ገቢ
ሊይ ተግባራዊ የሚሆነው በወሩ ከመቀጠር የሚገኝ ጠቅሊሊ ገቢ
መቶኛ ነው፡፡

ሇ)

“በውጭ ሀገር ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ“ ማሇት በአዋጁ ሠንጠረዥ “ሀ“
መሠረት ግብር የሚከፈሌበት የውጭ ሀገር ገቢ ነው፡፡

ሐ)

“የውጭ ሀገር ገቢ ግብር“ ማሇት በከፋዩ ተቀንሶ የሚያዝን ግብር
ጨምሮ በውጭ ሀገር መንግሥት ወይም በውጭ ሀገር አከባቢያዊ
መንግሥት የተጣሇ ግብር ሲሆን፣ቅጣትን፣ተጨማሪ ግብርን ወይም
ይህንን ግብር በሚመሇከት የሚከፈሌ ወሇዴን አይጨምርም፡፡

መ)

“ነዋሪ ተቀጣሪ“ ማሇት በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ተቀጣሪ ነው፡፡
ክፍሌ አራት
የሠንጠረዥ “ሇ” ገቢ

21.

ከአንዴ ዓመት በሊይ የሚሸፍን የኪራይ ክፍያ
የአዋጁ አንቀጽ 15(5) ተፈጻሚ የሚሆንበት አከራይ ወይም የተከራይ አከራይ ከአንዴ
ዓመት በሊይ የሚሽፈን የቤት ኪራይ ገቢ የተቀበሇ እንዯሆነ፣አከራዩ ወይም የተከራይ
አከራዩ በዚህ ዓይነት የተቀበሇው ጠቅሊሊ የቤት ኪራይ ገቢ መጠን፣ገቢውን
በተቀበሇበት የግብር ዓመት እንዯተገኘ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፤ሆኖም በዚህ የገቢ መጠን
ሊይ የሚከፈሇው ታክስ የቤት ኪራይ ገቢው ሇሚሸፍነው የግብር ዓመታት
በማከፋፈሌ ይሰሊሌ፡፡

22.

የንግዴ ሥራ ሀብቶች ኪራይ
የንግዴ ሥራ መዯበኛ ተግባር አካሌ የሆኑ ዕቃዎችን፣መሣሪያዎችን እና ቤቶችን
ጨምሮ የንግዴ ሥራን በማከራየት የሚገኝ ገቢ በአዋጁ ሠንጠረዥ “ሐ“ መሠረት
ግብር ይከፈሌበታሌ፡፡
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23.

የኪራይ ቤት፣የቤት ዕቃና መሣሪያ የእርጅና ቅናሽ
ሇአዋጁ አንቀጽ 15(7)(ሐ) ዓሊማ በአንዴ የታክስ ዓመት ሇኪራይ ቤት፣ሇቤት ዕቃና
መሣሪያ የተፈቀዯው የእርጅና ቅናሽ፣
ሀ)

የኪራይ ቤቱ በማይንቀሳቀስ ሀብት ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ የሆነ ዋጋው
የሚቀንስ ሀብት መሆኑን፣ እና

ሇ)

ከቤቱ ጋር የተከራየ ማንኛውም የቤት ዕቃ እና መሣሪያ ዋጋው የሚቀንስ
ሀብት መሆኑን፣
መሠረት በማዴረግ በአዋጁ አንቀጽ 25 እና በዚህ ዯንብ ክፍሌ አምስት ምዕራፍ
ሁሇት መሠረት ይወሰናሌ፡፡
24.

25.

የቤት ኪራይ ኪሣራዎች
1.

የሂሣብ መዝገብ የሚይዝ ግብር ከፋይ በአንዴ የግብር ዓመት በአዋጁ አንቀጽ
15(7)(ሐ) መሠረት የተፈቀዯሇት ተቀናሽ ወጪ ከግብር ዓመቱ ጠቅሊሊ የቤት
ኪራይ ገቢው የሚበሌጥ ከሆነ፣ በብሌጫ የሚታየው የገንዘብ መጠን በግብር
ዓመቱ እንዯዯረሰ የቤት ኪራይ ኪሳራ ይቆጠራሌ፡፡

2.

በአዋጁ አንቀጽ 26 እና በዚህ ዯንብ አንቀጽ 42 “ኪሣራ” በሚሌ የተጠቀሰው
“ሇቤት ኪራይ ኪሣራ” እንዯሚያገሇግሌ በመውሰዴ እነዚህ አንቀጾች በአንዴ
የግብር ዓመት የቤት ኪራይ ኪሣራ ሇዯረሰበት ግብር ከፋይ ተፈጻሚ
ይሆናለ፡፡

ከውጭ ሀገር የቤት ኪራይ የሚገኝ ገቢ
1.
በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ግብር ከፋይ የውጭ ሀገር የቤት ኪራይ ገቢ ያሇው
እና በዚሁ ገቢ ሊይ በውጭ ሀገር ግብር የከፈሇ እንዯሆነ፣ግብር ከፋዩ
ከሚከተለት ከሚያንሰው ጋር እኩሌ በሆነ መጠን የግብር ማካካሻ የማግኘት
መብት ይኖረዋሌ፤
ሀ)
ሇ)

ውጭ ሀገር የከፈሇው ግብር፣ ወይም
ግብር ከፋዩ የተጣራ የውጭ ሀገር የቤት ኪራይ ገቢ ሊገኘበት የግብር
ዓመት ተፈጻሚ በሚሆነው ከቤት ኪራይ በሚገኝ ገቢ ሊይ ግብር
የማስከፈያ አማካይ መጣኔን መሠረት በማዴረግ የሚሰሊው ግብር
ከፋዩ በውጭ ሀገር የቤት ኪራይ ገቢው ሊይ በኢትዮጵያ ውስጥ
የሚከፍሇው ግብር፣
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26.

2.

በዚህ አንቀጽ ሇተፈቀዯው የግብር ማካካሻ አፈጻጸም “የንግዴ ሥራ ገቢ ግብር“
በሚሌ የተጠቀሰው “ከቤት ኪራይ በሚገኝ ገቢ ግብር“ እንዯሚያገሇግሌ
በመውሰዴ የአዋጁ አንቀጽ 45(3)፣(4) እና (5) ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡

3.

ሇዚህ አንቀጽ ዓሊማ፣
ሀ)

በአንዴ የግብር ዓመት የኢትዮጵያ ነዋሪን በሚመሇከት “ከቤት ኪራይ
የሚገኝ ገቢ ግብር አማካይ መጣኔ“ ማሇት በግብር ዓመቱ ነዋሪው
ግብር በሚከፍሌበት ከቤት ኪራይ የሚገኝ ገቢ ሊይ ማንኛውም
የግብር ማካካሻ ከመዯረጉ በፊት ያሇው በግብር ዓመቱ ግብር
የሚከፈሌበት ከቤት ኪራይ የሚገኝ ገቢ መቶኛ ነው፡፡

ሇ)

“የውጭ ሀገር ገቢ ግብር“ ማሇት በከፋዩ ተቀንሶ የሚያዝን ግብር
ጨምሮ በውጭ ሀገር መንግሥት ወይም በውጭ ሀገር አከባቢያዊ
መንግሥት የተጣሇ ግብር ሲሆን፣ቅጣትን፣ተጨማሪ ግብርን ወይም
ይህንን ግብር በሚመሇከት የሚከፈሌ ወሇዴን አይጨምርም፡፡

ሐ)

“በውጭ ሀገር ከቤት ኪራይ የሚገኝ ገቢ“ ማሇት በአዋጁ ሠንጠረዥ
“ሇ“ መሠረት ግብር የሚከፈሌበት የውጭ ሀገር ገቢ ነው፡፡

መ)

በአንዴ የግብር ዓመት የኢትዮጵያ ነዋሪ ግብር ከፋይን በሚመሇከት
“የተጣራ የውጭ ሀገር የቤት ኪራይ ገቢ“ ማሇት ግብር ከፋዩ በግብር
ዓመቱ ካገኘው ጠቅሊሊ የውጭ ሀገር የቤት ኪራይ ገቢ ሊይ ገቢውን
ከማግኘት ጋር በተገናኘ በአዋጁ አንቀጽ 15(7) መሠረት የተፈቀደ
ተቀናሽ ወጪዎች ከተቀነሱ በኋሊ የሚቀረው ገቢ ነው፡፡

የሚከራይ

ቤትን ስሇማስታወቅ

ሇአዋጁ አንቀጽ 17(1) አፈጻጸም የቤቱ ባሇቤትና የቤቱ ስራ ተቋራጭ የቤቱ ግንባታ
የተጠናቀቀ ወይም የተከራየ መሆኑን እና የተከራዩን መረጃ ቤቱ ሇሚገኝበት የቀበላ
አስተዲዯር ወይም የአካባቢ አስተዲዯር በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ማስታወቅ አሇበት፡፡

ክፍሌ አምስት
የሠንጠረዥ “ሐ” ገቢ
ምዕራፍ አንዴ
ተቀናሽ ወጪዎች
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27.

ሇዘመድች የሚፈፀሙ ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ክፍያዎች
1.

ቀጣሪ ሇቀጠረው ዘመደ የሚፈጽመው ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ክፍያ ተቀናሽ
የሚሆነው ቀጣሪው ሇዘመደ የከፈሇው የገንዘብ መጠን ዘመደ ከሰጠው
የቅጥር አገሌግልት ዋጋ እና የዘመደ የትምህርትና ሌምዴ ብቃት ከያዘው
የሥራ ዯረጃ ጋር ተመጣጣኝ በሆነ መጠን ብቻ ነው፡፡

2.

በንዐሰ አንቀጽ 1 መሠረት ቀጣሪው ከፈፀመው ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ክፍያ
ውስጥ ተቀናሽ ያሌተዯረገሇት የገንዘብ መጠን በተቀጣሪው ከመቀጠር የሚገኝ
ገቢ ውስጥ አይካተትም፡፡

3.

28.

የዚህ አንቀጽ አፈጻጸም ባሇስሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡

የውክሌና ወጪ
ሇአዋጁ አንቀጽ 27(1)(ቀ) ዓሊማ “የውክሌና ወጪ” ማሇት የግብር ከፋዩ ሠራተኛ
የንግዴ ሥራውን ሇማስተዋወቅ እና ሇማሳዯግ እንግድችን ከንግዴ ሥራ ቦታው
ውጪ ሇመቀበሌ የሚያወጣው የመስተንግድ ወጪ ነው፡፡

29.

ሇውጭ ሀገር ባንክ የተከፈሇ ወሇዴ
በአዋጁ አንቀጽ 23(2)(ሀ)(2) መሠረት ሇውጭ ሀገር ባንክ የተከፈሇ ወሇዴ ተቀናሽ
ሉዯረግ የሚችሇው የውጭ ሀገር ባንኩ ብዴር ሇመስጠት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ፈቃዴ ያገኘበትን ሰነዴ ቅጂ ሇባሇሥሌጣኑ ካቀረበ ብቻ ነው፡፡

30.

ሇሠራተኞች

የተዯረገ የህክምና ወጪ

በሠራተኞች የጤና ዏቅዴ መሰረት ቀጣሪ በተቀጣሪ ስም የሚከፍሇውን የጤና
መዴን አረቦን ጨምሮ ሇሠራተኛው የህክምና አገሌግልት የሚያወጣው ወጪ
በአዋጁ አንቀጽ 22(1)(ሀ) መሠረት ተቀናሽ ይዯረግሇታሌ፡፡
31.

የምግብ አገሌግልት የሚያቀርቡ ተቋሞች ሇሠራተኞች የሚያቀርቡት የምግብና
የመጠጥ አገሌግልት
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ሆቴልች፣ሬስቶራንቶች እና የምግብ አገሌግልት የሚያቀርቡ ላልች ተቋሞች
ሇሠራተኞቻቸው የሚያቀርቡትን የምግብና የመጠጥ አገሌግልት ወጪ ሚኒስትሩ
በመመሪያ ተቀናሽ እንዱዯረግ በሚፈቅዯው ሌክ በአዋጁ አንቀጽ 22(1)(ሀ) መሰረት
ተቀናሽ ይዯረጋሌ፡፡
32. . የንግዴ ስራ ማስታወቂያ ወጪ
በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር
የሚዯረግ የንግዴ ስራ ማስታወቂያ ወጪ
ተቀናሽ የሚዯረገው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ በሚወስነው ገዯብ ሌክ ነው፡፡
33. በራሱ ወጪ የተከራየውን ንብረት የሚያዴስ/ የሚጠግን/የሚያሻሽሌ ተከራይ
ከአከራዩ ጋር በገባው ውሌ መሰረት የተከራየውን የንግዴ ስራ ሀብት በራሱ ወጪ
የሚያዴስ/ የሚጠግን/ የሚያሻሽሌ ተከራይ ሇእዴሳቱ/ጥገናው/ሇማሻሻሌያዯረገው ወጪ
ከንግዴ ስራ ገቢው ሊይ ተቀናሽ ይዯረግሇታሌ፡፡
34.

ሇበጎ አዴራጎት ዓሊማ የሚዯረግ ስጦታ

1. በአዋጁ አንቀጽ 24(1) ሇበጎ አዴራጎት አሊማ ሇሚዯረጉ ስጦታዎች የተፈቀዯው
የወጪ ተቀናሽ ግብር ከፋዩ ራሱ ሇሚያካሂዯው
የበጎ አዴራጎት ተግባር
ሇሚያውሇው ወጪ ጭምር ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡
2. ሇአዋጁ አንቀጽ 24(1)ሇ አፈጻጸም በመንግስት የተዯረገ ጥሪ ማሇት በፌዳራሌ
ወይም በክሌሌ መንግስት የሚዯረግ ጥሪ ሲሆን በአዱስአበባ እና በዴሬዲዋ ከተማ
አስተዲዯር የሚዯረግ ጥሪን ይጨምራሌ፡፡
35. በደቤ ሽያጭ ውሌ መሰረት በተያዘ የንግዴ ስራ ሃብት ሊይ የሚፈቀዴ ተቀናሽ
በደቤ ሽያጭ ውሌ መሰረት ሇተያዘ የንግዴ ሥራ ሃብት የሚፈጸም የደቤ ክፍያ
ከጠቅሊሊ የንግዴ ስራ ገቢ ሊይ ተቀናሽ ይዯረጋሌ ፡፡ሆኖም በዚህ አንቀጽ መሰረት
ተቀናሽ የተፈቀዯሇት ሰው በንብረቱ ሊይ የእርጅና ቅናሽ አይታሰብሇትም፡፡

ምዕራፍ ሁሇት
የእርጅና ቅናሽ
36.

ዋጋቸው የሚቀንስ ሀብቶች እና ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሊቸው ንግዴ ሥራ ሀብቶች
የእርጅና ቅናሽ
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1.

የንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኛውም ግብር ከፋይ፤
ሀ)

በፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ዯረጃዎች መሠረት የሂሣብ ሪፖርት
ሲያዘጋጅ አንዴ ዓይነት የእርጅና ቅናሽ ዘዳ እስከተጠቀመ ዴርስ፣
እና

ሇ)

በባሇቤትነት ሇያዛቸው ዋጋቸው የሚቀንስ ሀብቶች ሁለ አንዴ
ዓይነት የእርጅና ቅናሽ ዘዳ እስከተጠቀመ ዴርስ፣

በአዋጁ አንቀጽ 25(1) መሠረት የሚፈቀዴሇትን የእርጅና ቅናሽ በዚህ ዯንብ
አንቀጽ 37 በተመሇከተው ቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ ወይም በዚህ ዯንብ
አንቀጽ 38 በተመሇከተው ዋጋው እየቀነሰ የሚሄዴ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ
መሠረት ሉወስን ይችሊሌ፡፡
2.

37.

የሚከተለት ሀብቶች የእርጅና ቅናሽ መሰሊት ያሇበት በቀጥተኛ የእርጅና
ቅናሽ ዘዳ ብቻ ይሆናሌ፡፡
ሀ)

ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሊቸው የንግዴ ሥራ ሀብቶች፣

ሇ)

በማይንቀሳቀስ ሀብት ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ፤

3.

በማይንቀሳቀስ ሀብት ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ የእርጅና ቅናሽ ሲሰሊ
በማይንቀሳቀስ ሀብት ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ ወጪ ማሻሻያው ያረፈበትን
መሬት ወጪ መጨመር የሇበትም፡፡

4.

ማንኛውም ግብር ከፋይ “አስተሊሊፊ” ተብል ከሚጠራ ግንኙነት ያሇው ሰው
ሊገኘው እና በአስተሊሊፊው ሙለ የእርጅና ቅናሽ ሊገኘበት ዋጋው የሚቀንስ
ሀብት ወይም ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሇው የንግዴ ሥራ ሀብት የእርጅና ቅናሽ
ማግኘት አይችሌም፡፡

ቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ
1.

የአዋጁ አንቀጽ 25(3) እና (4) እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ሇአንዴ ግብር ከፋይ
በአንዴ የግብር ዓመት ዋጋው ሇሚቀንስ ሀብት ወይም ግዙፋዊ ሀሌዎት
ሇላሇው የንግዴ ሥራ ሀብት የተፈቀዯው በቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ
መሠረት የሚወሰን የእርጅና ቅናሽ በዚህ ዯንብ አንቀጽ 20 የተመሇከተውን
መጣኔ በሀብቱ ወጪ ሊይ ተፈጻሚ በማዴረግ ይሰሊሌ፡፡

2.

ይህ አንቀጽ ተፈጻሚ ሇሚሆንባቸው የተያዘው የግብር ዓመት እና
የቀዯሙት የግብር ዓመታት ሁለ ሇአንዴ ግብር ከፋይ ዋጋው የሚቀንስ
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ሀብት ወይም ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሇው የንግዴ ሥራ ሀብት የተፈቀዯ
ወይም የአዋጁ አንቀጽ 25(4) ባይኖር ኖሮ ይፈቀዴ የነበረ ጠቅሊሊ ተቀናሽ
ወጪ ከሀብቱ ወጪ ሉበሌጥ አይገባም፡፡
38.

39.

ዋጋው እየቀነስ የሚሄዴ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ
1.

የአዋጁ አንቀጽ 25(3) እና (4) እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ሇአንዴ ግብር ከፋይ
በአንዴ የግብር ዓመት ዋጋው ሇሚቀንስ ሀብት የተፈቀዯው ዋጋው እየቀነሰ
በሚሄዴ የእርጅና ቅናሽ ዘዳ መሠረት የሚወሰን የእርጅና ቅናሽ በዚህ ዯንብ
አንቀጽ 20 የተመሇከተውን መጣኔ በዓመቱ መጀመሪያ ባሇው የሀብቱ
የተጣራ የመዝገብ ዋጋ ሊይ ተፈጻሚ በማዴረግ ይሰሊሌ፡፡

2.

በአንዴ የግብር ዓመት የአዋጁ አንቀጽ 25(4) ዋጋው በሚቀንስ ሀብት ሊይ
ተፈጻሚ ከሆነ፣የሀብቱ የተጣራ የመዝገብ ዋጋ ሀብቱ በግብር ዓመቱ የንግዴ
ሥራ ገቢን ሇማግኘት ብቻ ጥቅም ሊይ እንዯዋሇ በመውሰዴ ይሰሊሌ፡፡

የእርጅና ቅናሽ መጣኔዎች
1.
ዋጋው በሚቀንስ ሀብት ሊይ ተፈጻሚ የሚሆኑ የእርጅና ቅናሽ መጣኔዎች
በሚከተለት ምዴቦች መሠረት ከዚህ በታች ባሇው ሠንጠረዥ ተዘርዝረዋሌ
ዋጋው የሚቀንስ ሀብት
የቀጥተኛ
የእርጅና ዋጋው
እየቀነሰ
ቅናሽ ዘዳ መጣኔ
የሚሄዴ
የእርጅና
ቅናሽ ዘዳ መጣኔ
ኮምፒውተር፣ሶፍትዌር እና
20 በመቶ
25 በመቶ
የመረጃ ማከማቻ መሣሪያ
ግሪንሃውስ
10 በመቶ
ግሪንሃውስን
ሳይጨምር
5 በመቶ
በማይንቀሳቀስ ሀብት ሊይ
የሚዯረግ ማሻሻያ
ላሊ ማንኛውም ዋጋው
15 በመቶ
20 በመቶ
የሚቀንስ ሀብት
ሇማዕዴን
እና
ነዲጅ
25 በመቶ
30 በመቶ
የሌማት ሥራዎች ጥቅም
ሊይ
የሚውሌ
ዋጋው
የሚቀንስ ሀብት
2.

ግዙፋዊ ሀሌዎት ሇላሊቸው የንግዴ ሥራ ሀብቶች ተፈጻሚ የሚሆነው
የእርጅና ቅናሽ መጣኔ፣
ሀ)

ከአንዴ ዓመት በሊይ ጥቅም ሇሚሰጥ ወጪ 25 በመቶ፣
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ሇ)

በፊዯሌ ተራ (ሀ) ከተመሇከተው ውጪ ሇሆነ ከ10 ዓመት በሊይ
ሇሚያገሇግሌ ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሇው የንግዴ ሥራ ሀብት 10
በመቶ፣ ወይም

ሐ)

ሇላሊ ማንኛውም ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሇው የንግዴ ሥራ ሀብት
100 በመቶን ግዙፋዊ ሀሌዎት ሇላሇው ሀብት የአግሌገልት ዘመን
በማካፈሌ የሚገኘው መጣኔ፣

ይሆናሌ፡፡
3.

40.

ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም “ከአንዴ ዓመት በሊይ ጥቅም የሚሰጥ ወጪ”
ማሇት ግብር ከፋዩ የንግዴ ሥራ ከመጀመሩ በፊት የሚያወጣው በአዋጁ
አንቀጽ 25(7)(ሀ) ሇ“ግዙፋዊ ሀሌዎት የላሊቸው የንግዴ ሥራ ሀብቶች”
በተሰጠው ትርጉም ተራ ቁጥር (4) የተመሇከተው ወጪ ነው፡፡

በከፊሌ ሇንግዴ ስራ በዋሇ ህንጻ ሊይ የሚታሰብ የእርጅና ቅናሽ
አንዴ ህንጻ በንግዴ ስራ ሃብትነት በከፊሌ በሚያገሇግሌበት ጊዜ የእርጅና ቅናሽ
የሚታሰበው ሇንግዴ ስራ አገሌግልት በዋሇው መጠን ብቻ ይሆናሌ፡፡

41.

ጥገናዎችና ማሻሻያዎች
1.

የንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ግብር ከፋይ በአንዴ የግብር
ዓመት ዋጋው በሚቀንስ ሀብት ሊይ ሊዯረገው የጥገና ወይም ማሻሻያ ወጪ
በግብር ዓመቱ የወጪ ተቀናሽ ይፈቀዴሇታሌ፡፡

2.

በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚፈቀዯው የወጪ ተቀናሽ ሀብቱ በግብር
ዓመቱ መጨረሻ ካሇው የተጣራ የመዝገብ ዋጋ 20 በመቶ ሉበሌጥ
አይችሌም፡፡

3.

በንዐስ አንቀጽ (2) ከተጠቀሰው በሊይ ያሇ ማንኛውም የገንዘብ መጠን
በሀብቱ የተጣራ የመዝገብ ዋጋ ሊይ ይታከሊሌ፡፡
ምዕራፍ ሦስት
ኪሣራን ስሇማሸጋገር

42. .

ኪሣራን ስሇማሸጋገር
1.

በአዋጁ መሠረት ከአንዴ የግብር ዓመት በሊይ የዯረሰ ኪሣራ የተሸጋገረሇት
ግብር ከፋይ መጀመሪያ የገጠመው ኪሣራ በቅዴሚያ ይቀነስሇታሌ፡፡
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2.

3.

በአዋጁ መሠረት ኪሣራ ሉሸጋገር የሚችሇው ኪሣራውን የሚያሳየው
የግብር ከፋዩ የሂሣብ መዝገብ ኦዱት የተዯረገ እና በባሇሥሌጣኑ ተቀባይነት
ያገኘ እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡
የንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ቢኖርም፣ ግብር ከፋዩ
ሀ)

ኪሣራ የሚያሳየውን በውጪ ኦዱተር ኦዱት የተዯረገ የሒሣብ
መዝገብ ሇባሇሥሌጣኑ ያቀረበ እንዯሆነ፣ እና

ሇ)

የቀጣዪ የግብር ዓመት የታክስ ማስታወቂያ ማቅረቢያ ጊዜ
ከመዴረሱ በፊት የታክስ ባሇሥሌጣኑ የግብር ከፋዩን የሂሣብ
መዝገብ ኦዱት ማዴረግ ያሌቻሇ እንዯሆነ፣

ኪሣራውን ሉያሸጋግር ይችሊሌ፡፡
4.

5.

የንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ የታክስ ባሇሥሌጣኑን በፌዯራሌ የታክስ
አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 28 መሠረት ኪሣራውን በመመርመር የተሻሻሇ
የግብር ስላት ማስታወቂያ ሇግብር ከፋዩ የመስጠት መብቱን አያስቀርም፡፡
ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም የተሸጋገረ ኪሣራ በሚሌ የተጠቀሰው በአዋጁ
አንቀጽ 26፣38 ወይም 46 መሠረት የተሸጋገረ ኪሣራ ማሇት ነው፡፡

ምዕራፍ አራት
የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ጥቅም እና ኪሣራ
43.

የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ጥቅም እና ኪሣራ
1.
2.

ግብር ከፋይ ከውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ያገኘው ጥቅም በንግዴ ሥራ
ገቢው ውስጥ ይካተታሌ፡፡
የንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ እና የሚከተለት ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ
ሆነው፣በአንዴ የግብር ዓመት የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሣራ
የገጠመው ግብር ከፋይ ኪሣራውን በግብር ዓመቱ ከውጭ ሀገር ገንዘብ
ምንዛሪ ካገኘው ጥቅም ጋር ማካካስ የሚችሌ ሲሆን፣
ሀ)

ያሊካካሰውን የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሣራ መጠን በማንኛውም
ጊዜ ካገኘው የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ጥቅም ጋር በሙለ
እስኪካካስ ዴረስ ኪሣራውን ሊሌተወሰነ ጊዜ ማሸጋገር ይችሊሌ፡፡

ሇ)

ግብር ከፋዩ የዯረሰበትን ኪሣራ መጠን ባሇሥሌጣኑን በሚያሳምን
አኳሃን ማረጋገጥ አሇበት፡፡
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3.

4.
5.

6.

የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሣራ የገጠመው የፋይናንስ ተቋም ከሆነ
የንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ተፈጻሚ አይሆንም፤ ስሇሆነም የፋይናንስ
ተቋሙ የዯረሰበትን ኪሣራ መጠን ባሇሥሌጣኑን በሚያሳምን አኳሃን
ማረጋገጥ ከቻሇ የኪሣራው መጠን እንዯተቀናሽ ወጪ ይያዝሇታሌ፡፡
ግብር ከፋይ የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሬ ጥቅም አገኘ ወይም ኪሣራ
ገጠመው የሚባሇው ጥቅሙ ወይም ኪሣራው እውን ሲሆን ነው፡፡
ግብር ከፋይ በውጭ ሀገር ገንዘብ ግብይት የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ
ጥቅም ማግኘቱን ወይም የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሣራ ያጋጠመው
መሆኑን ሇመወሰን ከግብይቱ ጋር በተያያዘ ግብር ከፋዩ ራሱ ወይም
ግንኙነት ያሇው ሰው በገባው ከኪሣራ ስጋት የመዲን ውሌ ያሇው አቋም
ከግምት መግባት ይኖርበታሌ፡፡
ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም፣
ሀ)

“የዕዲ ግዳታ” ማሇት ገንዘብ ሇላሊ ሰው ሇመክፈሌ የተገባ ግዳታ
ሲሆን ተከፋይ ሂሣብን እና ከቃሌኪዲን ሰነድች፣ ከሃዋሊ ሰነድች
ወይም ከቦንድች የሚመነጩ ግዳታዎችን ይጨምራሌ፤

ሇ)

“የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ጥቅም” ማሇት ከውጭ ሀገር ገንዘብ
ግብይት ጋር በተገናኘ በውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ተመን መዋዠቅ
ምክንያት የተገኘ ጥቅም ነው፡፡

ሐ)

“የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛ ኪሣራ” ማሇት ከውጭ ሀገር ገንዘብ
ግብይት ጋር በተገናኘ በውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ተመን መዋዠቅ
ምክንያት የዯረሰ ኪሣራ ነው፡፡

መ)

“የውጭ ሀገር ገንዘብ ግብይት” ማሇት የንግዴ ሥራ ገቢ ሇማግኘት
በሚከናወን የንግዴ ሥራ ሂዯት የተዯረገ ከዚህ በታች የተመሇከተ
ማንኛውም ግብይት ነው፣
1.
2.
3.

ሠ)

በውጭ ሀገር ገንዘብ የሚዯረግ ግብይት፣
በውጭ ሀገር ገንዘብ የተገሇጸን የዕዲ ግዳታ መስጠት ወይም
መቀበሌ፣ ወይም
በውጭ ሀገር ገንዘብ የተገሇጸ ላሊ ማንኛውም ግብይት.

“ከኪሣራ ስጋት የመዲን ውሌ” ማሇት አንዴ ሰው በውጭ ሀገር
ገንዘብ ምንዛሪ ተመን መዋዠቅ ምክንያት ከላሊ ውሌ ጋር በተገናኘ
በፋይናንስ እንቅስቃሴ ሊይ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌን ሥጋት
ሇማስቀረት ወይም ሇመቀነስ የሚገባው ውሌ ነው፡፡

20
FITR draft.BOCHU.08/05/17

ምዕራፍ አምስት
ባንኮች እና የመዴን ኩባንያዎች
44.

የባንኮች ኪሣራ መጠባበቂያ
ማንኛውም ባንክ በአንዴ የግብር ዓመት ሇኪሣራ የያዘው የመጠባበቂያ ሂሣብ
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሇመጠባበቂያ ሂሣብ በተቀመጠ የጥንቃቄ መሥፈርት
መሠረት እስከተሰሊ እና ከፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ዯረጃዎች ጋር የተጣጣመ
እስከሆነ ዴረስ በግብር ዓመቱ የመጠባበቂያ ሃሣቡ መጠን 80 በመቶ በተቀናሽ ወጪ
ይያዝሇታሌ፡፡

45.

የጠቅሊሊ መዴን ኩባንያዎች ጊዜው ያሊሇፈ ሥጋት መጠባበቂያ
1.

የንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ጠቅሊሊ መዴን በመስጠት ሥራ
ሊይ የተሰማራ የመዴን ኩባንያ መዴን በአንዴ የግብር ዓመት ጊዜው ሊሊሇፈ
ሥጋት የያዘው የመጠባበቂያ ሂሣብ መጠን በሂሣብ ሪፖርት አቀራረብ
ዯረጃዎች መሠረት የተሰሊ እስከሆነ ዴረስ በዓመቱ መጨረሻ ሊይ የሚታየው
ቀሪ የመጠባበቂያ ሂሣብ ሇግብር ዓመቱ በተቀናሽ ወጪ ይያዝሇታሌ፡፡

2.

በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ያሌሆነ የመዴን ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሇው
በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት አማካኝነት የመዴን ሥራ የሚሠራ ከሆነ
በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በተቀናሽ ወጪ የሚያዝሇት ኩባንያው
በኢትዮጵያ ውስጥ ጊዜው ሊሊሇፈ ሥጋት በያዘው የመጠባበቂያ ሂሣብ
የተወሰነ ይሆናሌ፡፡

3.

ጠቅሊሊ መዴን በመስጠት ሥራ ሊይ የተሰማራ የመዴን ኩባንያ የአንዴ
ግብር ዓመት ንግዴ ሥራ ገቢ እንዯሁኔታው በንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2)
መሠረት ባሇፈው የግብር ዓመት በተቀናሽ ወጪ የተያዘሇትን ጊዜያቸው
ሊሊሇፈ ሥጋቶች የያዘውን የመጠባበቂያ ሂሣብ መጠን ይጨምራሌ፡፡
ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም “ጠቅሊሊ መዴን” ማሇት በ1952 ዓ.ም በታወጀው
የንግዴ ሕግ አንቀጽ 691 ከተገሇጸው የህይወት መዴን በስተቀር ማንኛውም
መዴን ነው፡፡
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46.

የህይወት መዴን ንግዴ ሥራ ግብር የሚከፈሌበት ገቢ
1.
የህይወት መዴን በመስጠት ሥራ ሊይ የተሰማራ የመዴን ኩባንያ የአንዴ
ግብር ዓመት ግብር የሚከፈሌበት ገቢ በሚከተሇው ቀመር መሠረት
ይሰሊሌ፡፡
(ሀ+ሇ+ሐ+መ) –(ሠ+ረ+ሰ+ሸ)
ሲሆን፣
ሀ

የህይወት መዴን ሇገዙ ዯንበኞች ኩባንያ የመሇሰውን አረቦን
ሳይጨምር በአንዴ ዓመት ውስጥ ያገኘው የህይወት መዴን አረቦን
ነው፡፡

ሇ

በዓመት ውስጥ ከህይወት መዴን ሥራ ጋር በተያያዘ ኩባንያው
ያገኘው የኢንቨስትመንት ገቢ ነው፡፡

ሐ

በዓመቱ ሇተሰረዙ የህይወት መዴን ፖሉሲዎች ኩባንያው ባሇፉት
ጊዜያት በተቀናሽ ወጪ የተያዘሇት ማናቸውም የመጠባበቂያ ሂሣቦች
መጠን ነው፡፡

መ

ኩባንያው በዓመቱ ከህይወት መዴን ሥራ ያገኘው ላሊ ማንኛውም
ገቢ ነው፡፡

ሠ

ኩባንያው ከሚያካሂዯው የህይወት መዴን ሥራ ጋር በተያያዘ
የኮሚሽን ክፍያዎችን፣ የጠሇፋ ዋስትና አረቦንን፣ የሥጋት ትንተና
ወጪዎችን፣በፖሉሲው ሊይ የሚጠየቁ የመንግሥት ክፍዎችን እና
የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችን ጨምሮ በዓመቱ ከመዴን ፖሉሲ ሽያጭ
ጋር በተያያዘ ያወጣው ወጪ ነው፡፡

ረ

በዓመቱ ሊወጣቸው አዱስ የህይወት መዴን ፖሉሲዎች የያዘውን
መነሻ የመጠባበቂያ ሂሣብ ጨምሮ የያዛቸው ተጨማሪ የህይወት
መዴን ፖሉሲ መጠባበቂያ ሂሣቦች ነው፡፡

ሰ

በዓመቱ ከተከፈለ የህይወት መዴን ፖሉሲዎች ጋር በተገናኘ ከያዘው
ጠቅሊሊ የመጠባበቂያ ሂሣብ መጠን እና በዚሁ ሂሣብ ሊይ ካገኘው
ገቢ በሊይ በህይወት መዴን ፖሉሲዎች መሠረት ሇቀረቡ የህይወት
መዴን ክፍያ ጥያቄዎች የፈፀማቸው ክፍያዎች ነው፡፡

ሸ

ከህይወት መዴን ሥራ ጋር በተገናኘ ኩባንያው በዓመቱ ውስጥ
ያወጣው ላሊ ማንኛውም ተቀናሽ ወጪ ነው፡፡
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2.

አንዴ ኩባንያ ከህይወት መዴን ሥራ በተጨማሪ የጠቅሊሊ መዴን ሥራን
ጨምሮ በላሊ ማንኛውም የንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ እንዯሆነ ከህይወት
መዴን ሥራ የሚያገኘው ግብር የሚከፈሌበት ገቢ ከላሊው የንግዴ ሥራ
ገቢው ተሇይቶ ሇብቻው መሰሊት አሇበት፡፡

3.

ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም የህይወት መዴን በ1952 ዓ.ም በወጣው የንግዴ
ሕግ አንቀጽ 691 የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋሌ፡፡
ምዕራፍ ስዴስት
ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች

47.

የጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ
ሇአዋጁ አንቀጽ 82 አፈጻጸም ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች እንዯ ግሇሰብ ይቆጠራለ፡፡
ምዕራፍ ሰባት
የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች

48.

በግምት ሊይ ተመስርቶ የሚከፈሌ
1.

2.

የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች የንግዴ ሥራ ግብር

በግምት ሊይ ተመስርቶ የሚከፈሌ የዯረጃ ‘ሐ’ ግብር ከፋዮች የንግዴ ሥራ ግብር
የሚሰሊው ከዚህ ዯንብ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ መሠረት ነው፡፡
የአንዴ ግብር ከፋይ አመታዊ ግብር የሚሰሊው የግብር ከፋዩ አመታዊ ጠቅሊሊ ገቢ
በሚወዴቅበት ቅንፍ ውስጥ ያሇውን አመታዊ ከፍተኛ ጠቅሊሊ ገቢ መሰረት
በማዴረግ ነው፡፡
ክፍሌ ስዴስት
የሠንጠረዥ “መ” ገቢ

49.

አሌፎ አሌፎ በማከራየት የሚገኝ ገቢ
ሇአዋጁ አንቀጽ 58 አፈጻጸም “አሌፎ አሌፎ ሃብትን በማከራየት የሚገኝ ገቢ” ማሇት
በንግዴ ስራ ሊይ በመዯበኛነት ያሌተሰማራ ሰው የሚንቀሳቀሱ ወይም የማይንቀሳቀሱ
ንብረቶችን አሌፎ አሌፎ በማከራየት የሚያገኘው ጠቅሊሊ ገቢ ነው፡፡
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50.

በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት ወዯውጭ የሚሌከው ትርፍ
1.
በኢትዮጵያ ውስጥ በቋሚነት በሚሠራ ዴርጅት አማካኝነት የንግዴ ሥራ
የሚያካሂዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ያሌሆነ ዴርጅት ወዯ ውጭ በሚሌከው
ትርፍ ሊይ በአዋጁ አንቀጽ 62 መሠረት ግብር የሚጣሇው የዴርጅቱን
የግብር ዓመት መሠረት በማዴረግ ይሆናሌ፡፡
2.

3.

በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት ወዯ ውጭ የሚሌከው ትርፍ በሚከተሇው
ቀመር መሠረት ይሠሊሌ፤
ሀ +(ሇ -ሐ)- መ
ሲሆን፣
ሀ
በግብር ዓመቱ መጀመሪያ በቋሚነት የሚሠራው ዴርጅት ሀብት ያሇው
ጠቅሊሊ የተጣራ ዋጋ ነው፡፡
ሇ
በፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ዯረጃዎች መሠረት የተሰሊ በቋሚነት
የሚሠራው ዴርጅት የግብር ዓመቱ የተጣራ ትርፍ ነው፡፡
ሐ
በግብር ዓመቱ በቋሚነት የሚሠራው ዴርጅት ግብር የሚከፈሌበት
ገቢ የሚከፈሇው የንግዴ ሥራ ገቢ ግብር ነው፡፡ እንዱሁም
መ
በግብር ዓመቱ መጨረሻ በቋሚነት የሚሠራው ዴርጅት ሀብት ያሇው
ጠቅሊሊ የተጣራ ዋጋ ነው፡፡
በአንዴ የግብር ዓመት በቋሚነት የሚሠራ ዴርጅት ወዯ ውጭ ሇሚሌከው
ትርፍ ስላት በግብር ዓመቱ መጨረሻ በቋሚነት የሚሠራው ዴርጅት ሀብት
ጠቅሊሊ ዋጋ በቀጣዩ የግብር ዓመት መጀመሪያ በቋሚነት የሚሠራው
ዴርጅት ሀብት ያሇው ጠቅሊሊ ዋጋ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡

51. የንግዴ ትርፍ መጠን በታክስ ኦዱት ግኝት መስተካከለ
የሚኖረው ውጤት

በተከፋፋሇ ትርፍ ዴርሻ ሊይ

አንዴ ዴርጅት ሇታክስ ባሇስሌጣኑ ያሳወቀው የንግዴ ትርፍ ባሇስሌጣኑ ባዯረገው
የኦዱት ግኝት መሠረት ከዯረሰበት የትርፍ መጠን ያነሰ መሆኑ ዴርጅቱ ባሳወቀው
ትርፍ ሊይ ተመስርቶ ሇባሇአክስዮኖች ባከፋፈሇው የትርፍ ዴርሻ ሊይ በተከፈሇው ግብር
ሊይ ውጤት አይኖረውም፡፡
52. የካፒታሌ ሃብቶችን በስጦታ በማስተሊሇፍ

በሚገኝ ጥቅም ሊይ የሚከፈሌ ግብር

1. ሇአዋጁ አንቀጽ 59 አፈጻጸም የካፒታሌ ሃብትን በስጦታ በማስተሊሇፍ የሚከፈሇው
ታክስ የሚታሰበው በስጦታ በተሊሇፈው ንብረት መነሻ ዋጋ እና ንብረቱ በስጦታ
በተሊሇፈበት ጊዜ ባሇው ዋጋ መካከሌ በሚታየው ሌዩነት ሊይ ነው፡፡
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2. የካፒታሌ ሀብቶችን በስጦታ በማስተሊሇፍ በሚገኝ ጥቅም ሊይ ግብር የመክፈሌ
ግዳታ የተቀባዩ ነው፡፡

ክፍሌ ሰባት
ከገቢ ግብር ነጻ የሆነ ገቢ
53.

ከገቢ ግብር ነጻ የሆነ ገቢ
1. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ገቢዎች ከግብር ነጻ ናቸው፡፡
ሀ.ሆቴልች፣ሬስቶራንቶች እና የምግብ አገሌግልት የሚያቀርቡ ላልች
ሇሠራተኞቻቸው የሚያቀርቡት የምግብና መጠጥ አገሌግልት፣

ተቋሞች

ሇ. ሇንግዴ አሊማ ሊሌተቋቋሙ አካሊት የሚፈጸም የአባሌነት መዋጮ፣
ሐ. በማንኛውም የአስራሁሇት ወራት ጊዜ ውስጥ ሇአንዴ ቀጣሪ ሳያቋርጥም ሆነ
በተዯጋጋሚ ከሰሊሳቀናት ሊሌበሇጠ ጊዜ ያገሇገሇ ማንኛውም ባሇሙያያሌሆነ ተቀጣሪ
የሚያገኘው ገቢ፤ሆኖም በአስራሁሇት ወራት ጊዜ ውስጥ አንዴ ሰው በተዯጋጋሚ
ሇአንዴ ቀጣሪ የሰጠው አገሌግልት ሲዯመር ከአንዴ ወር የሚበሌጥ ከሆነ
ተቀጣሪው የሚከፍሇው ግብር የሚታሰበው በመጨረሻው ቅጥር ባገኘው ገቢ ሊይ
ብቻ ይሆናሌ፡፡
ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም “ባሇሙያ ያሌሆነ ተቀጣሪ” ማሇት መዯበኛ የሙያ ሥሌጠና
ያሌወሰዯ ሌዩ ሙያ በሚጠይቁ ማሽኖችና መሣሪያዎች የማይጠቀም በአንዴ አመት
ጊዜ ውስጥ በጠቅሊሊው ከ፴ ቀናት ሇማይበሌጥ ጊዜ የተቀጠረ ግሇሰብ ነው፡፡

2. በአዋጁ አንቀጽ 65(1) ሀ(1) መሰረት ከግብር ነጻ የተዯረገው አሰሪው ሠራተኛው
ሲታመም ሇሠራተኛው ህክምና አገሌግልት የከፈሇሇት ገንዘብ በሠራተኞች የጤና
መዴን አቅዴ መሰረት አሰሪው ሇሠራተኞች ጥቅም የሚከፍሇውን አረቦን
ይጨምራሌ፡፡
ክፍሌ ስምንት
ሃብቶች
54.

ማስተሊሇፍ እና በባሇቤትነት መያዝ
በፍትሐብሔር ህግ አንቀጽ 1185 የተዯነገገው ቢኖርም ሇእርጅና ቅናሽ እና የካፒታሌ
ሃብቶችን በማስተሊሇፍ በሚገኝ ጥቅም ሊይ ሇሚከፈሌ ግብር አሊማ ምዝገባ
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የሚፈጸምበት 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 አካሌ ዘንዴ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡

55.

ዋጋ
1.

የምዴብ “ሀ” ግብር የሚከፈሌበት ሀብት ዋጋ ሚኒስትሩ በሚያወጣው
መመሪያ መሠረት የዋጋ ግሽበት ማስተካከያ ይዯረግበታሌ፡፡

2.

አንዴ ግብር ከፋይ በባሇቤትነት የሚይዘው ሀብት ፣
ሀ/

በአዋጁ መሠረት ግብር በሚከፈሌበት ገቢ ውስጥ የሚጠቃሇሌ
የገንዘብ መጠን ከሆነ፣የሀብቱ ዋጋ ሀብቱን በባሇቤትነት ሇመያዝ
በግብር ከፋዩ የተከፈሇን ማንኛውንም የገንዘብ መጠን እና ግብር
በሚከፈሌበት ገቢ ውስጥ የሚጠቃሇሇውን የገንዘብ መጠን
ይጨምራሌ፣ ወይም

ሇ/

ከግብር ነጻ የሆነ ገቢ ከሆነ፣የሀብቱ ዋጋ ሀብቱን በባሇቤትነት
ሇመያዝ በግብር ከፋዩ የተከፈሇን ማንኛውንም የገንዘብ መጠን እና
ከግብር ነጻ የሆነውን የገንዘብ መጠን ይጨምራሌ፡፡
ክፍሌ ዘጠኝ
አስተዲዯራዊ እና የስነ ሥርዓት ዯንቦች

56.

በዯረጃ “ሇ” ግብር ከፋዮች የሚያዝ የሂሳብ ሰነዴ

የዯረጃ “ሇ” ግብር ከፋዮች በቀሊሌ የሂሳብ አያያዝ ዘዳ ከሚይዙት የሂሳብ መዝገብ ጋር
አያይዘው የሚያቀርቡትን ሰነዴ ባሇስሌጣኑ በመመሪያ ይወስናሌ፡፡
57. በዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች የሚያዝ የሂሳብ መዝገብና ሰነዴ
1. ሇአዋጁ አንቀጽ 82(3) አፈጻጻም የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች የዯረጃ ሇ ግብር
ከፋዮች ሉይዙ የሚገባውን የሂሳብ መዝገብ ሉይዙ ይችሊለ፡፡
2. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ቢኖርም ማንኛውም የዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋይ
ሠራተኛ የሚቀጥር ከሆነ ሇሠራተኛው የሚከፍሇውን ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ
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እና ከዚሁ ገቢ ሊይ ቀንሶ የሚያስቀረውን ማንኛውንም ግብር የሚያሳይ
ሰነዴመያዝ አሇበት፡፡
58.

በዯረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች የሚከፈሌ ግብር
ሇአዋጁ አንቀጽ 49 አፈጻጸም የዯረጃ ሐ ግብር ከፋዮች በግምት ሊይ የተመሰረተ
መዯበኛ የቁርጥ ግብር እና አመሊካች ባሊቸው የንግዴ ስራ ዘርፎች የቁርጥ ግብር
ዘዳዎች ግብር ይከፍሊለ፡፡

59.

ግብር ተቀናሽ የማይዯረግባቸው የአገሌግልት አይነቶች
ሇአዋጁ አንቀጽ 92 አፈጻጸም ሚኒስትሩ ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ግብር ቀንሶ የመያዝ
ስርዓት ተፈጻሚ የማይዯረግባቸውን የአገሌግልት አይነቶች በመመሪያ ይወስናሌ፡፡

60.

በሀገር ውስጥ ከሚፈጸሙ ክፍያዎች ሊይ ግብር ቀንሶ ስሇማስቀረት
1.
በአዋጁ አንቀጽ 92 መሠረት ግብር ቀንሶ ገቢ የማዴረግ ኃሊፊነት የተጣሇበት
ሰው በዚሁ አንቀጽ መሠረት ግብር ተቀንሶ ክፍያ ሇሚፈጸምሇት ሰው
ተከታታይ ቁጥር ያሇው ሕጋዊ ዯረሰኝ መስጠት አሇበት፡፡
2.
ግብር ቀንሶ ገቢ የማዴረግ ኃሊፊነት የተጣሇበት ሰው የመንግሥት ተቋም
ከሆነ በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ዯረሰኝ በሚኒስቴሩ መረጋገጥ
አሇበት፡፡
3.
ከመንግሥት ተቋም በስተቀር በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ዯረሰኝ የመስጠት
ግዳታ ሊሇበት ግብር ቀንሶ ገቢ የማዴረግ ኃሊፊነት የተጣሇበት ሰው
የፌዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 19 ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡

61. . ግብርን ቀንሶ የመያዝ ግዳታ ሊሇበት ሰው የንግዴ ፍቃዴ የማቅረብ ግዳታ
የአዋጁ አንቀጽ 92(4) ዴንጋጌ ከግብር ከፋይ መሇያ ቁጥር በተጨማሪ የንግዴ
ፈቃዴ በማያቀርብ ሰው ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡

62.

ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ግብር ቀንሶ መያዝ ስሊሊበት ሰው ኃሊፊነት
1. ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ግብር ቀንሶ ሇባሇስሌጣኑ የማስተሊሇፍ ግዳታ የተጣሇበት
ሰው ግዳታውን ያሌተወጣ ቢሆንም ግብር ከፋዩ ግብሩን የከፈሇ መሆኑን
የሚያረጋግጥ ማስረጃ ካቀረበ የአዋጁ አንቀጽ 97(3) ተፈጻሚ አይሆንም፡፡
2. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 106(1)
የተጣሇውን ቅጣት አያስቀርም፡፡
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63.

ዘግይቶ ስሇሚቀርብ የሂሳብ መዝገብ
1. የሂሳብ መዝገብ ዘግይቶ በመቅረቡ ምክንያት ተቀባይነት አያጣም፡፡
2. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ
ሀ. የሂሳብ መዝገብ ባሇመቅረቡ ምክንያት በግምት በተወሰነ ግብር ሊይ
ተፈጻሚ አይሆንም፡፡
ሇ. በታክስ አስተዲዯር አዋጅ አንቀጽ 102 የተጣሇውን ቅጣት አያስቀርም፡፡
ክፍሌ አስር
የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች

64.

የተጠራቀሙ ዋጋቸው የሚቀንስ ሀብቶች
1.
አዋጁ ተፈጻሚ መሆን በጀመጀመረበት ጊዜ የተጠራቀመ ቀሪ የእርጅና ቅናሽ
ያሇው ግብር ከፋይ ቀሪውን የእርጅና ቅናሽ በተሻረው አዋጅ መሠረት
ያገኛሌ፡፡
2.
ንዐስ አንቀጽ (1) ተፈጻሚ የሚሆበት ግብር ከፋይ በተጠራቀሚ ቀሪ የእርጅና
ቅናሽ ውስጥ ያሇን ዋጋው የሚቀንስ ሀብት ያተሊሇፈ እንዯሆነ፣የእርጅና ቅንሽ
ስሇት መሠረቱ ሀብቱን በማስተሊሇፍ ባገኘው ጥቅም መጠን ይቀንሳሌ፡፡
3.
በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ዋጋው የሚቀንስ ሀብት በመተሊሇፉ
ምክንያት የእርጅና ቅናሹ ጥርቅም የስላት መሠረት ከዜሮ በታች የገንዘብ
መጠን የሚኖረው ከሆነ፣

4.

65.

ሀ/

ከዜሮ በታች የሚታየው የገንዘብ መጠን በግብር ከፋዩ የንግዴ ሥራ
ገቢ ሊይ ይጨመራሌ፤ እንዱሁም

ሇ/

የእርጅና ቅናሽ ጥቀርቅም ሂሣቡ ተዘግቶ በጥርቅሙ ውስጥ የቀረ
ማንኛውም ሀብት የእርጅና ቅናሹን እንዯጨረሰ ተዯርጎ ይቆጠራሌ

አዋጁ ተፈጻሚ መሆን በጀመረበት ቀን ወይም ከዚያ በኋሊ ዋጋው የሚቀንስ
ሀብት ባሇቤት የሆነ ግብር ከፋይ የእርጅና ቅናሸ በዚህ ዯንብ አንቀጽ 17
መሠረት የሚሰሊሇት ሲሆን፣ የሀብቱ ወጪ በንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው
የተጠራቀመ ቀሪ የእርጅና ቅናሽ ውስጥ አይካተትም፡፡

የንግዴ ሥራ ኪሣራን ስሇማሸጋገር
1.
በተሻረው አዋጅ መሠረት ተቀናንሶ ያሊሇቀ የንግዴ ሥራ ኪሣራ ያሇው ግብር
ከፋይ ቀሪው ኪሣራ በተሻረው አዋጅ መሠረት ይቀነስሇታሌ፡፡
2.

ሇአዋጁ አንቀጽ 26(4) አፈጻጸም በተሻረው ሕግ ያጋጠመ ማንኛውም ኪሣራ
ከግምት አይገባም፡፡
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66.

በመመሪያዎች የተፈቀደ የግብር ነጻ መብቶች
አዋጁ ከመጽናቱ በፊት በሚኒስትሩ በወጣ መመሪያ የተፈቀዯ ከግብር ነጻ የመሆን
መብት፣
ሀ/

በመመሪያው መሠረት መብቱ ተፈጻሚ መሆን እስከሚያበቃበት ቀን፣ ወይም

ሇ/

መመሪያው በሚኒስትሩ እስከሚሻርበት ቀን፣

ከሁሇቱ እስከቀዯመው ጊዜ ዴረስ ተፈጻሚነቱ ይቀጥሊሌ፡፡
ክፍሌ አስራአንዴ
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
67.

መመሪያዎች
ሚኒስትሩ ሇዚህ ዯንብ አፈጻጸም አስፈሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

68.

የተሻሩ እና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች
1.
2.

69.

የገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር 78/1994(እንዯተሻሻሇው) በዚህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡
የተሻረው ዯንብ ይህ ዯንብ ከመጽናቱ በፊት ሇነበረው የግብር ዓመት ተፈጻሚ
መሆኑ ይቀጥሊሌ፡፡

ዯንቡ የሚጸናበት ቀን
ይህ ዯንብ ከሐምላ 1 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ በተገኘ ገቢ ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡
አዱስ አበባ…………..ቀን 2009 ዓ.ም
ኃይሇማሪያም ዯሳሇኝ
የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ
ጠቅሊይ ሚኒስትር
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