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የ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች አወሳሰን  
መመሪያ ቁጥር 211/2013 

 
አውጪው ባሇሥሌጣን 

የገንዘብ ሚኒስቴር በታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 136ፈ/2/፣ በተሰጠው 

ሥልጣን መሠረት ይህ መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

 

ክፍሌ አንዴ 
 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 
 

1. አጭር ርእስ 
 

ይህ መመሪያ “የ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 211/2013” ተብል ሉጠቀስ 
ይችሊሌ፡ ፡  
 

2.  ትርጓሜ 
 

በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ወይም በገ ቢ ግብር አዋጅ ትርጉም የ ተሰጠው ቃሌ በዚህ መመሪያ ውስጥ ጥቅም 

ሊይ የ ዋሇ እንዯሆነ  ሇዚህ መመሪያ አፈጻጸም የ ተሇየ  ትርጉም ካሌተሰጠው በስተቀር በታክስ አስተዲዯር 

አዋጁ ወይም በገ ቢ ግብር አዋጁ የ ተሰጠውን ትርጉም ይይዛሌ፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ ሇዚህ መመሪያ 

አፈፃ ፀም፣    

   

1. “ያሌተከፈሇ ታክስ” ማሇት በመክፈያ ጊዜ ውስጥ ወይም ባሇሥሌጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 32 

በተዯነ ገ ገ ው መሠረት የ ታክስ መክፈያ ጊዜ ያራዘመ ከሆነ  በተራዘመው ጊዜ ውስጥ ያሌተከፈሇ 

ታክስ ነ ው፡ ፡  

 

2. “አዋጅ” ማሇት የ ፌዳራሌ የ ታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ነ ው፡ ፡  
 

3. “ዯንብ” ማሇት የ ፌዳራሌ የ ታክስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 407/2009 ነ ው፡ ፡  
 

4. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር ወይም የ አዱስ አበባ ከተማ ወይም የ ዴሬዲዋ አስተዲዯር 

የ ገ ቢዎች ባሇሥሌጣን ነ ው፡ ፡  
 

5. “ሚኒስቴር” ማሇት የ ገ ንዘብ ሚኒስቴር ነ ው፡ ፡  

 

 

3. የተፈጻሚነት ወሰን 
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ይህ መመሪያ በታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 መሠረት በሚጣለ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች ሊይ 

ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡   

 

ክፍሌ ሁሇት 
 

የ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች አወሳሰን 
 
 

4.  ከምዝገ ባና ስረዛ ጋር የ ተያያዙ ቅጣቶች  

1. ከምዝገ ባና ስረዛ ጋር የ ተያያዙ ቅጣቶች ተፈፃ ሚ የ ሚሆኑት በሕግ የ መመዝገ ብ ግዳታ ሊሇባቸው 

እንዱሁም ሥራቸውን ሲያቆሙ ምዝገ ባው እንዱሠረዝ የ ማዴረግ ግዳታ ሇተጣሇባቸው ታክስ ከፋዮች 

ነ ው፡ ፡  
 

2. ሇአዋጁ አንቀጽ 101/4/ አፈጻጸም በቂ ምክንያት ማሇት ታክስ ከፋዩ ታክስ የ ሚከፈሌበትን 

የ ንግዴ ሥራ ካቆመ በኋሊ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ሉያስወግዲቸው የ ማይችለ በተፈጥሮ ወይም 

በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የ ሚከሰቱ አዯጋዎች ያጋጠመው እንዯሆነ ፣  ታክስ ከፋዩ ወይም የ ታክስ 

እንዯራሴ በጽኑ ህመም ሊይ የ ሚገ ኙ ወይም ከዚህ ዓሇም በሞት የ ተሇዩ እንዯሆነ  ነ ው፡ ፡  

 

5.  ሰነ ድችን ባሇመያዝ የ ሚጣሌ ቅጣት፣   
 

1. ሇአዋጁ አንቀጽ 102 አፈጻጸም በታክስ ሕጉ መሠረት መያዝ የ ነ በረበት ሰነ ዴ ማሇት፡ -   
 

ሀ. የ ገ ቢ ግብርን በሚመሇከት ሇዯረጃ ሀ የ ትርፍና ኪሳራ እና የ ሀብትና ዕዲ  መግሇጫ፣  

ሇዯረጃ ሇ የ ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ እንዱሁም እነ ዚህን መግሇጫዎች ሇማዘጋጀት መሠረት 

የ ሆኑ ሰነ ድች  
 

ሇ. የ ተጨማሪ እሴት ታክስና ተርንኦቨር ታክስ በሚመሇከት የ ግዢና ሽያጭ  መዝገ ብና ታክሱን 

ሇማስሊት የ ሚረደ ዯጋፊ ሰነ ድች፣  
 

ሐ. የ ኤክሳይዝ ታክስን በሚመሇከት ታክሱን ሇማስሊት የ ሚያግዙ የ ሂሳብ  መዛግብትና ዯጋፊ 

ሰነ ድች፣  
 

2. ታክስ ከፋዩ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የ ተዘረዘሩትን ሰነ ድች እንዯያዘ የ ሚቆጠረው 

ያቀረበው ሰነ ዴ ስሇመዝገ ብ አያያዝ ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የ ቀረበ እና 

አስፈሊጊ ዯጋፊ ሰነ ድች እንዱያቀርብ ባሇሥሌጣኑ ሲጠይቀው ያቀረበ እንዯሆነ  ብቻ ነ ው፡ ፡  

 

 

3. ሇአዋጁ አንቀጽ 102 ንዑስ አንቀጽ 2(ሀ) እና (ሇ) አፈጻጸም የ ታክስ ዘመን ማሇት ፡ - 

 

ሀ. ሇገ ቢ ግብር ማስታወቂያ የ ሚቀርብበት ታክስ የ ሚሸፈነ ው የ አንዴ ዓመት ጊዜ፣  
 

ሇ. ሇተጨማሪ እሴት ታክስ እንዯታክስ ከፋዩ የ ግብይት መጠን አንዴ ወር ወይም ሶስት ወር፣  
 

ሐ. ሇተርን ኦቨር ታክስ የ ዯረጃ ሀ ታክስ ከፋዮች እንዯ ታክስ ከፋዩ የ ግብይት መጠን አንዴ 
ወር ወይም ሶስት  ወር፣   ሇዯረጃ ሇ ታክስ ከፋዮች ሶስት ወር ነ ው፡ ፡  
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መ. ሇኤክሳይዝ ታክስ ምርት አንዴ ወር ነ ው፡ ፡   
   

 6.  ከታክስ ከፋይ መሇያ ቁጥር ጋር የ ተገ ናኘ ቅጣት   
 

ሇአዋጁ አንቀጽ 103/3/ አፈጻጸም “የ ገ ንዘብ ጥቅም” ማሇት ታክስ ከፋዩ ወይም ላሊ ሰው የ ራሱ 

ያሌሆነ ውን መሇያ ቁጥር በመጠቀም በሰራው ስራ ካገ ኘው የ ሽያጭ ገ ቢ ገ ቢውን ሇማግኘት ያወጣው ወጪ 

ከተቀነ ሰ በኋሊ ያሇው ሌዩነ ት ነ ው፡ ፡  

 

 7.  የ ታክስ ማስታወቂያ ዘግይቶ ማቅረብ ስሇሚያስከትሇው ቅጣት 

 

1. የ ታክስ ማስታወቂያን ዘግይቶ በማቅረብ የ ተጣሇው ቅጣት ተፈጻሚ የ ሚሆነ ው በአዋጁ አንቀጽ 

2/35 መሠረት የ ታክስ ማስታወቂያ ሉቀርብባቸው በሚገ ባ፡ - 

     

ሀ) በፌዳራሌ የ ገ ቢ ግብር አዋጅ መሠረት በሚኖርበት የ ታክስ ማስታወቂያ፣  
 

ሇ)  በፌዳራሌ የ ገ ቢ ግብር አዋጅ መሠረት በከፋዩ ተቀንሶ የ ሚያዝን ታክስ በሚመሇከት 

የ ሚቀርብ የ ታክስ ማስታወቂያ፣  
 

ሐ) በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ መሠረት የ ሚቀርብ የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ፣  
 

መ) ወዯ አገ ር በገ ባ ዕቃ ሊይ የ ሚከፈሇው የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም የ ኤክሳይዝ ታክስ 

የ ሚያሳይ የ ጉምሩክ ዱክሊራሲዮን፣  
 

ሠ) በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ መሠረት የ ሚቀርብ የ ታክስ ማስታወቂያ፣  
 

ረ) በተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ መሠረት የ ሚቀርብ የ ታክስ ማስታወቂያ እና፣  
 

ሰ) በአዋጁ መሠረት በታክስ ከፋዩ መቅረብ የ ነ በረበት የ ታክስ ማስታወቂያ ሊይ ነ ው፡ ፡  

 

2. የ አዋጁ አንቀጽ 104 (1) ሇተጣሇው ቅጣት “የ ታክስ ጊዚ” ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 2(38) 

በተሰጠው ትርጉም መሠረት ሆኖ የ ቅጣቱ አወሳሰን ፡ - 

 

ሀ) ሇገ ቢ ግብር አዋጅ በዓመት፣  
 

ሇ) ሇተጨማሪ እሴት ታክስ እንዯታክስ ከፋዩ የ ግብይት መጠን በየ ወሩ ወይም በየ ሶስት ወሩ፣  
 

ሐ) የ ዯረጃ ሀ የ ተርን ኦቨር ታክስ ከፋይ እንዯታክስ ከፋዩ የ ግይት መጠን  ሇእያንዲንደ 
በወር ወይም በሶስት ወር፣  

 

መ) ሇኤክሳይዝ ታክስ በወር 
 

ሠ)  ሇዯረጃ ሇ ሇተርን ኦቨር ታክስ ከፋይ በየ ሶስት ወሩ፣  
 

ረ) ከተከፋይ ሂሳብ ተቀንድ የ ተከፈሇን ሳይጨምር የ ሰንጠረዥ መ ገ ቢ   በአዋጁ አንቀጽ 
104 መሠረት የ ሚሠሊ ይሆናሌ፣   
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3. በአዋጁ አንቀጽ 104 መሠረት የ ተጣሇው ቅጣት ተፈጻሚ የ ሚሆነ ው የ ዘ ገ የ ው የ ታክስ ማስታወቂያ 
እንዯ አንዴ ጥፋት ተቆጥሮ አንዴ ቅጣት ተግባራዊ በማዴረግ ነ ው፡ ፡  

 

4.  ይህ አንቀጽ በዯረጃ ሐ ታክስ ከፋዮች ሊይ ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡  
 

8. ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ተቀንሶ ከሚከፈሌ ግብር ጋር በተገ ናኘ የ ሚጣሌ ቅጣት 

  
1. ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ግብር ቀንሶ ባሇመክፈሌ በአዋጁ አንቀጽ 106 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 

መሠረት የ ሚጣሇው ቅጣት ተፈፃ ሚ የ ሚሆነ ው ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ተቀንሶ የ ቀረው ገ ንዘብ በታክስ 

መክፈያ ጊዜ ባሇመክፈለ ይሆናሌ፡ ፡  
 

2. በአዋጁ አንቀጽ 106(2) በተዯነ ገ ገ ው መሠረት ግብር ቀንሶ ገ ቢ ያሊዯረገ ፡ - 

 

ሀ)  የ ዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ፣  እና   
 

ሇ) ዋና የ ሂሳብ ሹም ወይም ዋና ሂሳብ ሹም የ ላሇ እንዯሆነ  ታክስ ቀንሶ መያዝ እንዲሇበትና 

የ ተያዘውም ታክስ መከፈሌ እንዲሇበት የ ማረጋገ ጥ ኃሊፊነ ት ያሇበት ማንኛውም ላሊ 

የ ዴርጅቱ ሠራተኛ በእያንዲንደ የ ታክስ መክፈያ ጊዜ ተቀንሶ ገ ቢ ሊሌተዯረገ  ግብር 

እያንዲንዲቸው ብር 2000 ቅጣት ይከፍሊለ፣  

 
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የ ተዯነ ገ ገ  ቢኖርም አንዴ ሰው ከአንዴ በሊይ ኃሊፊነ ቶች ዯርቦ 

የ ሚሠራ ከሆነ  የ ሚጣሇው ቅጣት ተፈፃ ሚ የ ሚሆነ ው እንዯ አንዴ ኃሊፊ ብቻ ይሆናሌ፡ ፡  

 

4. በአዋጁ አንቀጽ 106 ንዑስ አንቀጽ 3 የ ተጣሇው ቅጣት ተፈጻሚ የ ሚሆነ ው የ ገ ቢ ግብር አዋጅ 

አንቀጽ 92(3) ተፈጻሚ በሚዯረግባቸው ገ ዢ እና አቅራቢ ሊይ ነ ው፡ ፡  

 

9.  ዯረሰኝ ባሇመስጠት ወይም ትክክሇኛ ያሌሆነ  ዯረሰኝ በመስጠት የ ሚጣሌ ቅጣት  
 

 

1. አዋጁ አንቀጽ 108 መሠረት ዯረሰኝ መስጠት ሲገ ባው ያሌሰጠ ማንኛውም ታክስ ከፋይ ሇገ ዥው 

ባሌሰጠው ሇእያንዲንደ ግብይት ብር 50,000 ይቀጣሌ፡ ፡  ይህ ዴንጋጌ ማንዋሌ ዯረሰኝ ወይም 

የ ሽያጭ መመዝገ ቢያ መሣሪያ ተጠቃሚ የ ሆነ  ታክስ ከፋይ ሊይ ሁለ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

2. የ ዚህ አንቀጽ ዴንጋጌ ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ሇሚቀነ ስ ግብር የ ሚሰጥ ዯረሰኝን በሚመሇከት 

ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡   
 

10.  ታክስ አሳንሶ በማስታወቅ የ ሚጣሌ ቅጣት  
 

በአዋጁ አንቀጽ 109 መሠረት የ ጣሇው ቅጣት ጥፋቱ ሇመጀመሪያ ጊዜ፣  ሇሁሇተኛ ጊዜ፣  ሇሶስተኛ ጊዜ፣  

እና ከዚያ በሊይ የ ተፈፀመ በሚሆንበት ጊዜ የ ተሇያየ  ሲሆን የ ጥፋቱ መጠን የ ሚቆጠረው አዋጁ ተፈጻሚ 

መሆን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሇየ ታክስ ዓይነ ቱ ተሇያይቶ እና የ ታክስ ስላት ውሳኔው በአንዴ ጊዜ 

የ ተወሰነ  ቢሆንም ጥፋት በተገ ኘባቸው የ ታክስ ማስታወቂያዎች ብዛት ነ ው፡ ፡  

 

11.  ታክስን በመሸሽ የ ሚጣሌ ቅጣት 
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በአንቀጽ 110 የ ተጣሇው ቅጣት በገ ቢ ግብር አዋጅ አንቀጽ 78 እስከ 80 እና በተጨማሪ እሴት 

ታክስ አዋጅ አንቀጽ 60 ታክስን መሸሽን ሇመከሊከሌ የ ሚያስችለ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፉ በተፈፀሙ 

ዴርጊቶች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  
 

12   የ ታክስ ማስታወቂያና መክፈያ ጊዜ 
 

 

1. አንዴ ታክስ ከፋይ ታክስ ያስታወቀበት እና የ ከፈሇበት ጊዜ የ ተሇያየ  ከሆነ  ታክስ ባሇማስታወቅ 

እና ታክስ ባሇመክፈሌ የ ሚጣሌ ቅጣት የ ዘ ገ የ ውን ጊዜ መሠረት በማዴረግ ተሇያይቶ መወሰን 

አሇበት፡ ፡  
 

2. ታክስ ከፋይ ሉከፍሌ የ ሚገ ባውን ታክስ ወዯ ባሇሥሌጣኑ የ ባንክ ሂሳብ ጊቢ ያዯረገ  ቢሆንም 

የ ታክስ ማስታወቂያ በወቅቱ ሳያቀርብ ያዘ ገ የ  ከሆነ  ቅጣት የ ሚጣሌበት በአዋጁ አንቀጽ 104 

ዴንጋጌ መሠረት የ ታክስ ማስታወቂያ ባሇማቅረብ ወይም ዘግይቶ በማቅረብ ብቻ ይሆናሌ፡ ፡  

 
 

13.  ታክስ ከተወሰነ  በኋሊ ባሌተከፈሇው ታክስ ሊይ የ ሚወሰን ቅጣት 
 

1. አንድ ታክስ ከፋይ የታክስ ውሳኔ በተሰጠው በ30 ቀን ውስጥ ታክሱን ከከፈሇ 
በአዋጁ አንቀጽ 37(8) በተደነገገሙ መሠረት ወሇድ የማይታሰብበት ሲሆን፣ 
በተመሳሳይ የአስተዳደራዊ ቅጣትም ተፈጻሚ አይደረግበትም፡፡ 

 
2. ታክስ ከፋዩ በቅሬታ እና በይግባኝ በቆየበት ጊዜ ባልተከፈሇ ታክስ ላይ 

አስተዳደራዊ ቅጣት ይቀጣል፡፡ ይህ ተፈጻሚ የሚሆነው በቅሬታ እና በይግባኙ 
ውሳኔ መሠረት  በግብር ከፋይ ላይ በሚፀናው የግብር መጠን ልክ ይሆናል፡፡  

 
14.  መረጃ ያሇመስጠት የ ሚያስከትሇው ቅጣት  
  

  

ማናቸውም መረጃ የ መስጠት ግዳታ ያሇበት ሰው ባሇሥሌጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 65 መሠረት በጽሁፍ 

ማስታወቂያ ሲጠይቀው በጽሁፍ በማስታወቂያው በተጠቀሰው ቦታ እና ጊዜ የ ተጠየ ቀውን መረጃ ያሊቀረበ 

እንዯሆነ  መረጃውን ያሌሰጠው ሰው ወይም መረጃ የ ተጠየ ቀው መ/ቤት የ በሊይ ኃሊፊ በአዋጁ አንቀጽ 

114(7) በተዯነ ገ ገ ው መሠረት 5000 ብር ቅጣት ይጣሌበታሌ፡ ፡  

 
 

15.  ስሇቅጣት አወሳሰን  
 

 

1. ባሇሥሌጣኑ የ ሚወስነ ው አስተዲዯራዊ ቅጣት የ ታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ በመስጠት የ ሚፈጸም 

ይሆናሌ፡ ፡  
 

2. አንዴ ዴርጊት መፈጸም ወይም ያሇመፈጸም የ ሚያስከትሇው ቅጣት በአንዴ ታክስ ብቻ ያሌተወሰነ  

ሲሆን እያንዲንደ ቅጣት ሇየ ብቻ ከተወሰነ  በኋሊ ሁለም ቅጣቶች ተጠቃሇው ይጣሊለ፡ ፡  ይህም 

ተፈጻሚ የ ሚሆነ ወ በተሇያዩ የ ታክስ ዓይነ ቶች ሇሚፈጸሙ የ ሚከተለት ጥፋቶች ብቻ ነ ው፡ ፡  
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ሀ) ሰነ ዴ ባሇመያዝ፣  

ሇ.) ታክስ በጊዜው ባሇማስታወቅ፣  

ሐ) ታክስ ዘግይቶ መክፈሌ፣  

መ) ታክስ አሳንሶ ማስታወቅ፣  

ሠ) ታክስን መሸሽ፣  
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የ ተመሇከተው አንዴን ታክስ በሚመሇከት ታክስ ከፋዩ የ ተሇያዩ 

ዴንጋጌዎች የ ጣሰ በሚሆንበት ጊዜ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

 

 

ክፍሌ ሶስት 
 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

` 

16. የ መሸጋገ ሪያ ዴንጋጌ 

 

1. የ ተሻሩ አዋጆች ተፈጻሚ በሚሆኑባቸው ጉዲዮች ሊይ ይህ መመሪያ ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡  
 

2. ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት በሂዯት ውሳኔ ሳያገ ኙ የ ቆዩ አዋጁ ተፈጻሚ የ ሚሆንባቸው ጉዲዮች 

በዚህ መመሪያ መሠረት ውሳኔ ያገ ኛለ 

 

17.  መመሪያው የ ሚፀ ናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ ከመስከረም 15 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  

 
 

   አዱስ አበባ  መስከረም 14 ቀን 2011 ዓ.ም. 

 

 
               አህመዴ ሺዳ 

               የ ገ ንዘብ ሚኒስትር 

 


