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የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በ2009 ዓ/ም የነጋዴዎችን የእለታዊ ገቢ ትመና አካሂዷል። ከዚህ ቀደም 

ለመጨረሻ ጊዜ የገቢ ተመና የተደረገው በ2003 ዓ/ም ሲሆን የአሁኑ የገቢ ትመና የተደረገው ከስድስት ዓመት 

ቆይታ በኋላ ነው። የትመናው ዓላማ ግብር ከፋይ ነጋዴዎች አሁን በሚያገኙት ገቢ ልክ የገቢ ግብር መክፈል 

የሚችሉበትን መረጃ ማሰባሰብ እንደሆነ ባለስልጣኑ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ በግብር መረብ ውስጥ 

ያልተካተቱና ተሸሽገው የሚሰሩ ነጋዴዎችን በመለየት በግብር መረብ ውስጥ እንዲካተቱ ማድረግ ነው። 

የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በየወረዳውና በየቀበሌው ያካሄደውን ዕለታዊ የገቢ ትመና ስራ አጠናቆ የግብር ከፋይ 

ደረጃ ለውጥ ያደረጉ ነጋዴዎችን ማንነት በግልጽ በሚታይ ቦታ ይፋ አድርጓል። የግብር ከፋይ ደረጃው የተመደበው 

በ2008 ዓ/ም በተሻሻለው የገቢ ግብር አዋጅ መሰረት ነው። ይህም ዓመታዊ አጠቃላይ የሽያጭ ወይም የአገልግሎት 

ገቢያቸው ከ1ሚሊየን ብር በላይ የሆኑት ደረጃ ‘ሀ’ ግብር ከፋይ፣ ከ500ሺህ እስከ 1ሚሊየን ብር ዓመታዊ 

አጠቃላይ ገቢ ያላቸው ደረጃ ‘ለ’፤ እንዲሁም 500ሺህ እና ከዚያ በታች ገቢ ያላቸው ደረጃ ‘ሐ’ በሚል 

የተመደበ ነው። ባለፉት ስድስት ዓመታት ገቢያቸው አድጎ የደረጃ መሻሻል ያሳዩና በአዲሱ የገቢያቸው ልክ የደረጃ 

ለውጥ የተደረገባቸው ነጋዴዎች እንዳሉም የባለስልጣኑ መረጃዎች ጠቁመዋል። 

ይህን ተከትሎም ገቢያቸውን አሻሽለው የደረጃ ለውጥ የተደረገባቸውም ሆኑ ባሉበት ደረጃ የሚቀጥሉ ነጋዴዎች 

የእለታዊ ገቢ ትመና ውጤታቸው በደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ከዚህ በኋላ ጉዳዩ የተለየ መልክ ይዞ 

ወጥቷል። በተለይ ዝርዝር የሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ ህግ የማያስገድዳቸውና ለራሳቸውም አሰራር በትክክለኛ መረጃ 

ላይ የተመሰረተ የሂሳብ መዝገብ የማይዙ የደረጃ ‘ሐ’ ግብር ከፋዮች፣ “የገቢ ትመናው ተገቢ አይደለም” የሚል 

ቅሬታ ማሰማት ጀምረዋል። የዕለታዊ ገቢ ትመናውም ሆነ የግብር ውሳኔ ላይ ቅሬታ ሲኖር ይግባኝ ማለት ህጋዊ 

መብት ነው።  

የገቢ ግብር አዋጁ ላይ የግብር ይግባኝ አቤቱታ የሚሰማበት ስርአት ተቀምጧል። ይህ የይግባኝ አቤቱታ አቀራረብ 

በወረዳ ደረጃ ካለ የግብር ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ አንስቶ እስከ ፍርድ ቤት አቤቱታ የሚደርስ ስርአት ነው። 

ይህም ሆኖ ግን፤ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በደረጃ ‹‹ሐ›› ግብር ከፋዮች ላይ ባስቀመጠው 

አዲስ የታክስ ምጣኔ ሳቢያ በአዲስ አበባ ከተማ አራቱም ማዕዘናት ከፍተኛ እሮሮ መሰማቱን ቀጥሏል፡፡ በርካቶች 

በቀን ገቢ ግምት ስሌት እንዲሁም በዓመታዊ ሽያጫቸው መሠረት የተጣለው ታክስ  የተጋነነ ነው በማለት፣ ቅሬታውን 

ለማቅረብ የክፍለ ከተማና የወረዳ ጽሕፈት ቤቶችን ሲያጨናንቁ ታይተዋል፡፡ 

ይህን ተከትሎ ለተለያዩ የሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን  ሰሞኑን መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

የታክስ ፕሮግራም ምክትል ዳይሬክተር ወ/ሮ ነፃነት አበራ፣ ሰዎች ቅሬታ ካላቸው በተናጠል እንደሚስተናገዱ 

ተናግረዋል፡፡ በቡድን ለሚቀርብ የትኛውም ዓይነት ጥያቄ ምላሽ እንደማይሰጥ የጠቀሱት ወ/ሮ ነፃነት፣ ታክስ ከፋዮችን 

በተናጠል በመገምገም የታክስ ግምቱ እንደተጣለባቸው ያስታወቁ ሲሆን፤ የሚቀርብ ቅሬታ ካለም በዚሁ አግባብ ብቻ 



እንደሚስተናገድ ገልጸዋል፡፡ የዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነውም ይህ የእርሳቸው መግለጫና የተቃዋሚ ፓርቲዎች የተዛባ 

ምልከታ ነው። 

የሰሞኑን የታክስ ግርግር በመንተራስ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) እና ሰማያዊ ፓርቲ 

(ሰማያዊ) ሰኔ 29 ቀን 2009 ዓ.ም ባወጡት መግለጫ፣ ‹‹በአዲስ አበባ ነጋዴዎች ላይ የተተመነው ከአቅም 

በላይ የሆነ የግብር ዕዳ እንዲሻሻል አጥብቀን እንጠይቃለን፤›› ብለዋል፡፡ በፓርቲዎቹ መግለጫ መሠረት ይህ የግብር 

ዕዳ ዜጎች በአገራቸው ነግደው ለማደር ያላቸውን ተስፋ የሚያሟጥጥና ለስደት የሚዳርግ ከመሆኑም በላይ በስደት 

የሚገኙ ወገኖችም ወደ አገር ቤት ለመመለስ ፈቃደኛ እንዳይሆኑ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል ዋነኛው 

እንደሚሆን እና መንግሥትም ልብ ሊለው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ በተጣለባቸው ከፍተኛ የግብር ጫና ምክንያት 

የንግድ ፈቃድ ለመመለስና ከሥራ ለመውጣት የጠየቁ ነጋዴዎች እስከ ጥቅምት ወር 2010 ዓ.ም ድረስ መመለስ 

እንዳይችሉ መከልከላቸውን ፓርቲዎቹ ተቃውመው፤ መመለስ ቢችሉ እንኳ ሥራ ካቆሙበት ጊዜ ጀምሮ ንግድ 

ፈቃዳቸውን እስከመለሱበት ጊዜ ድረስ ያለውን የገቢ ግብር በአዲሱ ተመን መሠረት መክፈል እንዳለባቸው 

መቀመጡንም ኮንነዋል፡፡ በመሆኑም መኢአድና ሰማያዊ የመንግሥትን ድርጊት በማውገዝ ባለአራት ነጥብ የአቋም 

መግለጫቸውን ይፋ አድርገዋል፡፡ 

በቅርቡ የእለታዊ ገቢ ትመናን መነሻ በማደረግ በተወሰኑ የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ዘንድ የታየው የቅሬታ አገላለጽ 

ስርአት ሲታይ ተገቢነት የሌለው ብቻ ሳየሆን ህጋዊ  መንገድ የተከተለም አይደለም። ቅሬታው ተገቢ የማይሆንበትም 

ምክንያት ነጋዴዎቹ የሚከፍሉት ግብር መጠን ከመገለጹ በፊት የቀረበ መሆኑ ነው። ቅሬታ አለን ብለው የተነሱት 

ነጋዴዎች ለቅሬታቸው መነሻ ያደረጉት በደብዳቤ የደረሳቸውን የዕለታዊ ገቢ ትመና ነው። 

የግብር ውሳኔ፣ ይህን በእለታዊ የገቢ ትመና የተደረሰበትን ዓመታዊ አጠቃላይ ገቢ መነሻ የሚያደግ መሆኑ እውነት 

ነው። ይሁን እንጂ የሚከፈለው ግብር ምን ያህል እንደሆነ አያመለክትም።  አንዳንዶቹ ከእለታዊ የገቢ ትመና 

በመነሳት በአማካይ 3መቶ የስራ ቀናት ይኖራሉ በሚል ስሌት የተቀመጠውን አጠቃላይ ዓመታዊ ገቢ እንደ የሚከፈል 

ግብር የወሰዱበት ሁኔታ ታይቷል። በአጠቃላይ የተነሳው ቅሬታ፣ የሚከፈል የግብር መጠን ውሳኔን መነሻ ያደረገ 

ባለመሆኑ ተገቢ ነው ብሎ መውሰድ ተገቢ አይሆንም። 

በተለይ በአንዳንድ ክፍለከተሞችና ወረዳዎች የሄው ተገቢ ያልሆነ ቅሬታ የቀረበበት አግባብም ህግን የተከተለ 

አልነበረም (ልብ በሉ የቁርጥ ግብር ከፋዮች የዕለታዊ ገቢ ትመናን መሰረት ያደረገ ቅሬታ የተነሳው እስካሁን 

በአዲስ አበባ ብቻ ነው)። እለታዊ ገቢ የተተመነው እያንዳንዱ ነጋዴ ከሚሸጠው ሸቀጥ ወይም ከሚሰጠው 

አገልግሎት በሚያገኘው ገቢ ልክ ነው። የአንዱ ነጋዴ አቤቱታ ከሌላው ጋር አይገናኝም። ተመኑ ተገቢ 

አይደለም ያስባላቸው ምክንያቶች፣ ተገቢ አይደለም  የሚሉበት መጠን፣ ለዚህ የሚያቀርቡት የማስረጃ አይነትና 

የማስረጃው ተጨባጭነት ወዘተ የአንዱ ነጋዴ ከሌላው በእጅጉ የተለየ ነው። በመሆኑም አቤቱታዎች 

በእያንዳንዳንዱ እለታዊ የገቢ ትመናው ተገቢ መሆን አለመሆኑ በተናጥል የሚታይ ነው። ህጉም የሚያዘው ይህንኑ 

ነው። አቤቱታው የቀረበለት አካልም መፍትሄ መሰጠት የሚችለው ቅሬታው ይህን ስርአት ተከትሎ ሲቀርብለት ብቻ 

ነው። እናም እውነት ፍትህ ተዛብቷል፤ ህግ ተጥሷል የሚል ነጋዴ ካለ ይህን መንገድ መከተሉ ብቻ ነው መፍትሄ 

ሊያስገኝለት የሚችለው። 

የተደረገው ግን ከዚህ የተለየ ነው። አስተባባሪው ማን እንደሆነ በግልጽ በማይታወቅበት ሁኔታ፣ ውስጥ ለውስጥ 

በመጠራራት በሺህ የሚቆጠሩ ነጋዴዎች ‘ሆ’ ብለው የወረዳ አስተዳደር ግቢን የወረሩበት ሁኔታ ታይቷል። በቡድን 



የወጡት ነጋዴዎች ይፋ አስተባባሪ ስላልነበራቸው በአንድ ተወካይ አማካኝነት ቅሬታቸውን ማቅረብ እንኳን አልቻሉም 

ነበር። ሁሉም ያወራሉ፤ ቅሬታ ሰሚ አካል ቅሬታውን ለይቶ ማወቅ በማይችልበት ሁኔታ። በዚህ መሃከል በህግ 

መጠየቅ የማይቻለበት ሁኔታ ተፈጠሯል በሚል ግምት፣ የሰውን ክብር የሚነኩ ጸያፍ ዘለፋዎችን የሚሰነዝሩም ነበሩ። 

ሁኔታው አድማ ነበር ማለት ይቻላል። በሺህ የሚቆጠሩ ነጋዴዎች ተሰብስበው ጎዳና ሞልተው ‘ሆ’ እያሉ፤ ወደሌላ 

ጉዳዩ ይመለከተዋል ወዳሉት አካል በአድማ መልክ ለመንቀሳቀስ የሞከሩበት ሁኔታም ታይቷል። ይህን ማድረግ 

እንደማይችሉ ሲነገራቸው፣ ከመንግስት ፍትህ ያጡ አስመስለው ከግል እምነታቸውና የፖለቲካ አመለካከታቸው 

የመነጨ ችኮ ጩኸት ሲያሰሙ የነበሩ ሁሉ አሉ። 

ይህ አካሄድ የግብር ይግባኝ አቤቱታ አቀራረብ ህጋዊ አካሄድን ያልተከተለ ከመሆኑም በተጨማሪ፣ በህገወጥ 

ፖለቲከኞች ለመጠለፍ የተጋለጠ ህገወጥ አካሄድ ነው፤ ከሞራል አካያም ጸያፍ ነው። ቅሬታው በተወሰኑ የደረጃ 

‘ሐ’ ግብር ከፋዮች፣ በአዲሰ አበባ ከተማ ብቻ የተወሰ ሆኖ ሳለ፤ ቅሬታው ተገቢ ከሆነ መፍትሄ የሚያገኝበት 

ህጋዊ ስርአት እያለ በመላ ሃገሪቱ ፍትህ የተዛባ በማስመሰል የቀረበበት ሁኔታ ሃላፊነት የጎደለው ነው። እርግጥ ነው፤ 

ያለአግባብ እለታዊ ገቢ የተተመነባቸው ነጋዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህም ቢሆን ግን የአቤቱታ አቀራረቡ መንገድ 

ከላይ የተገለጸው አይነት መሆን የለበትም።   

ይህ እንዳለ ሆኖ ግን በመንግስት በኩልም ከፍተኛ የሆነ ቀርነት መኖሩ ለጫጫታው ሌላ ግብአት የነበረ መሆኑም 

ሊታወቅ ይገባል። ይኸውም በአዲሱ የቀን ገቢ ግምት ላይ በቂ ግንዛቤ ባለመፈጠሩ ነጋዴውን ላላስፈላጊ መደናገር 

የዳረገው የመሆኑ እውነታ ነው። በዚህም ሳቢያ ከአዲሱ የቀን ገቢ ግምት አተማመኑ ጋር በተያያዘ የተጋነኑ ግምቶች 

መኖራቸውና አዋጁ የማይመለከታቸው በዝቅተኛ ንግድ ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የቀን ገቢ ግምት ውስጥ 

መካተታቸው የማይተባበል እውነታ ነው፡፡    

በጥቅሉ ግን የቀን ገቢ ግምቱ ወደታክስ ስርዓቱ ያልገቡትን ህጋዊ መስመር ለማስያዝ እንጂ ህጋዊ ነጋዴው ላይ 

ተጨማሪ ግብር ለመጫን እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ በታክስ እና ግብር ላይ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 

በኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰበሰበ ያለው ግብር ከ13 በመቶ የበለጠ አይደለም፡፡ ይህ ደግሞ ከሰሃራ በታች ካሉ ሃገራት  

በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ነው፡፡ በአዲስ አበባም ቢሆን በዓመት ከ40 እስከ 50 ቢሊዮን ብር የመሰብሰብ 

አቅም ቢኖርም በተጨባጭ እየተሰበሰብ ያለው ግን ከግማሽ  የዘለለ አይደለም፡፡ ይህንንና በአሁኑ ወቅት ያለውን 

የገንዘብ የመግዛት አቅም መቀነስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከሚያዝያ ወር 2009 ዓ.ም ጀምሮ የቀን ገቢ ግምት 

ጥናት ሲካሄድ ቆይቷል፡፡ በዚሁ መሰረትም በከተማዋ የሚገኙ ከ330ሺህ በላይ ግብር ከፋዮች የዕለት ሽያጫቸው 

እንዲጠና ተደርጎ ከሃምሌ 1 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትግበራ ተገብቷል፡፡ ይሁን እንጂ ጥናቱ ነጋዴውን 

ያላሳተፈ፣ በቂ ግንዛቤ ያልተፈጠረበት፣ በተከታታይ ቀናት የነጋዴውን የሽያጭ መጠን ከግንዛቤ ያላስገባና በአንድ ቀን 

እይታ ብቻ የቀን ገቢ ግምት የተወሰነበት፤ ነጋዴው ካመነው ሽያጭ በሶስትና አራት እጥፍ ውሳኔ የተሰጠበት መሆኑን 

ዋልታ ባዘጋጀው እንነጋገር ፕሮግራም ላይ የተሳተፉ የነጋዴ ተወካዮች አረጋግጠዋል፡፡ 

የቀን ገቢ ግምቱ ነጋዴው ሸጦ ወይም አገልግሎት ሰጥቶ በሚያገኘው ገቢ መሰረት መሰላት ሲገባው የተጋነነና ነጋዴው 

ከሚሸጠው ጋር ሲነፃጸር የተራራቀ በመሆኑ አብዛኛውን ነጋዴ ቅሬታ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብለዋል የነጋዴ 

ተወካዮቹ፡፡ 

አዋጁ ከግብር ውጭ ያደረጋቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በቀን ገቢ ግምት ውስጥ እንዲካተቱ ማደረጉንም ተወያዮቹ 

ገልጸዋል፡፡ 



በውይይቱ ላይ የተገኙት የገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን የሥራ ኃላፊዎች በበኩላቸው ከ2003 ጀምሮ ላለፉት 

ስድስት ዓመታት የቀን ገቢ ግምት መረጃና ጥናት በወቅቱ ባለመካሄዱ ፍትሃዊ የንግድ ሥርዓት ለማስፈን አዳጋች ሆኖ 

መቆየቱን አመልክተዋል። አዲሱ የቀን ገቢ ግምት ወደ ታክስ ሥርዓቱ ያልገቡትን ህጋዊ መስመር እንዲከተሉ 

የሚያስችል እንጂ በህጋዊ ነጋዴ ላይ ተጨማሪ ግብር ለመጣል ያለመ እንዳልሆነ አብራርተዋል፡፡ 

የቀን ገቢ ግምቱ ጥናት ሲካሄድ የንግድ ቦታ ዘግቶ መጥፋት፣ ከንግድ መደብሩ እቃ ማሸሽ፣ ለመረጃ ሰብሳቢዎቹ 

የተዛባ መረጃ መስጠትና ሽያጭን አሳንሶ መናገር በነጋዴው በኩል የታዩ ችግሮች እንደነበሩ ሃላፊዎች አስገንዝበዋል፡፡ 

በግብር ሰብሳቢው በኩል ተከታታይነት ያለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ያለመሰራታቸውና በነጋዴውም በኩል 

በተሟላ መልኩ ተገቢውን ግብር መክፈል አለብኝ የሚል አመለካከት አለመዳበሩ እንደችግር ተጠቅሰዋል፡፡ ስለሆነም 

እንዚህን ችግሮች በጋራ በመቅረፍ ወደመፍትሄው ለመምጣት ብቸኛው አማራጭ ፍትሃዊና ዘመናዊ የታክስ ስርዓት 

እንዲዘረጋ ነጋዴውም ሆነ መንግስት የየበኩላቸውን አስተዋፅኦ ለማበርከት መስራት እንጂ ጫጫታና መግለጫ 

አያስፈልገንም፡፡  

ነጋዴዎቹም ሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የመንግሥትን የግምት ታክስ አሠራር ቢቃወሙም፣ መንግሥት ግን ሊከፈለው 

የሚገባ በርካታ ገንዘብ እንዲሁ እየባከነበት መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

መንግስት አብዛኛውን የአገሪቱን የመሰረተ ልማት ወጪዎች በራስ አቅም ለመሸፈን ባለው አቋም መሠረት 80 

በመቶ ያህል ወጪዎቹን በዚሁ አግባብ ከአገር ውስጥ ምንጮች ለመሸን እንደቻለም ሲገልጽ ይደመጣል፡፡ ይሁንና 

አሁንም ድረስ በታክስ መረብ ውስጥ ያልተካተተ ሰፊ የንግዱ ማኅበሰረብ እንደሚገኝ ሲገልጽ፤ ዋናው መደበቂያ 

ደግሞ የደረጃ ‹‹ሐ›› ግብር ከፋዮች ውስጥ የሚገኙት እንደሆኑ አስታውቋል፡፡ ከዘጠኝ ሺሕ ያላነሱ ነገር ግን 

ከፍተኛ ግብር ከፋይ መሆን የሚገባቸው ነጋዴዎች እንደሚገኙ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ከዚህ አኳያ ሲታይ 

ጫጫታውም ሆነ መግለጫው ተገቢ ካለመሆኑም በላይ፤ የአጭበርባሪዎችን ምሽግ በማስፋት በአቋራጭ የስልጣን 

ባለቤት ለመሆን ከመሞከር የዘለለ ፋይዳ የለውም፡፡ 

  

 


