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የግብር ይግባኝ የሚቀርበው በአሜሪካ ሚዲያ አይደለም 

ኢብሳ ነመራ 07-10-17 

የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በ2009 ዓ/ም የነጋዴዎች የእለታዊ ገቢ ተመና አካሂዷል። የገቢ ትመናው የተደረገው 

ከስድስት ዓመት ቆይታ በኋላ ነው። ከዚህ ቀደም ለመጨረሻ ጊዜ የገቢ ተመና የተደረገው በ2003 ዓ/ም ነበር። የእለታዊ ገቢ 

ተመናው ዓላማ ግብር ከፋይ ነጋዴዎች አሁን በሚያገኙት ገቢ ልክ የገቢ ግብር መክፈል የሚችሉበትን መረጃ ማሰባሰብ ነው። 

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 ከ1 ሚሊየን 

ብር በላይ የሆኑት ደረጃ ‘ሀ’ ግብር ከፋይ፣ ከ 5 መቶ ሺህ እስከ 1 ሚሊየን ብር ዓመታዊ አጠቃላይ ገቢ ያላቸው ደረጃ ‘ለ’ 

እንዲሁም 5 መቶ ሺህና ከዚያ በታች ገቢ ያላቸው ደረጃ ‘ሐ’ በሚል የተመደበ ነው። ባለፉት ስድስት ዓመታት ገቢያቸው አድጎ 

የደረጃ መሻሻል ያሳዩና በአዲሱ የገቢያቸው ልክ የደረጃ ለውጥ የተደረገባቸው ነጋዴዎች አሉ። 

ይህን ተከትሎ ገቢያቸውን አሻሽለው የደረጃ ለውጥ የተደረገባቸውም ሆኑ ባለበት 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 ትመናም 

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። 

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

በቅድሚያ ተገቢነት የሌለው ነው፣ ከዚህ ባሻገር ህጋዊ  መንገድ የተከተለ አይደለም። ቅሬታው ተገቢ የማይሆነው 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 3 መቶ 

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 አይደለም። 
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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)። ዕለታዊ 

ገቢ የተተመነው እያንዳንዱ ነጋዴ ከሚሸጠው ሸቀጥ ወይም ከሚሰጠው አገልግሎት በሚያገኘው ገቢ ልክ ነው። የአንዱ ነጋዴ 

አቤቱታ ከሌላው ጋር አይገናኝም።  ተመኑ ተገቢ አይደለም የሚያስብላቸው ምክንያት፣ ተገቢ አይደለም የሚሉበት መጠን፣ 

ለዚህ የሚያቀርቡት የማስረጃ አይነትና የማስረጃው ተጨባጭነት ወዘተ የአንዱ ነጋዴ ከሌላው የተለየ ነው።  

በመሆኑም አቤቱታዎች በእያንዳንዳንዱ እለታዊ የገቢ ትመናው ተገቢ አይደለም በሚል ነጋዴ በተናጥል ነው። ህጉም 

የሚያዘው ይህንን ነው። አቤቱታው የቀረበለት አካልም መፍትሄ መሰጠት የሚችለው ቅሬታው ይህን ስርአት ተከትሎ ሲቀርብ 

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 ጊቢን የወረሩበት ሁኔታ ታይቷል። በቡድን የወጡት ነጋዴዎች ይፋ 

አስተባባሪ ስላልነበራቸው በአንድ ተወካይ አማካኝነት ቅሬታቸውን ማቅረብ እንኳን አይችሉም 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 የነበሩም አጋጠመውኛል። 

ሁኔታው አድማ ወይም የተቃውሞ ሰልፍ መልክ ወደመያዝ ሊሸጋገር ሲል፣ እስካሁን በስራ ላይ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

የጎዳና ላይ ሰልፍን ሰለሚከለክል እንዲበተኑ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸው ተበትነዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባይኖርም አቤቱታ 

በዚህ መልክ አይቀርብም። አቤቱታን በጎዳና ሰላማዊ ሰልፍ መግለጽ ህገመንግስታዊ መብት ቢሆንም፣ ሰልፉ የሌሎች ዜጎችን 

ሰላማዊ ኢኮኖሚያዊና መህበራዊ እንቅስቃሴ በማያውክበት ሁኔታ፣ በህግ በተፈቀዱ አካባቢዎች ብቻ፣ የተፈለገው መልዕክት 

በሚተላለፍበት አኳኋን፣ ሰልፉ ህጋዊና ሰላማዊ ለመሆኑ ሃላፊነት የሚወስድ አካል ኖሮ ነው መካሄድ የሚችለው። 

ታዲያ የገቢ ትመናን መነሻ በማደረግ የተወሰኑ ነጋዴዎች የተከተሉት ተገቢ ያልሆነ አካሄድ፣ ህገወጥ የፖለቲካ ዓላማቸውን 

ለማሳካት ሊጠቀሙበት የሞከሩ ቡድኖች እንደነበሩም የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲተላለፉ የነበሩ 

የአመጽ ቅስቀሳ መልእክቶችን ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ሃገር ውስጥ በጋዜጠኝነት ሽፋን 

ህገመንግስታዊ ስርአቱን የመናድ አመለካካት ሲያራመዱ ቆይተው፣ አልሳካ ሲላቸው ወደውጭ ሃገር ሄደው በጋዜጠኝነት 

የመስራት እድል ያገኙ አንዳንድ “ጋዜጠኞች” ይህን ጉዳይ ያለወጉ ለማራገብ የሞከሩበትን ሁኔታም አድምጠናል። 

ለምሳሌ፣ የገቢ ግብር የሚገመተው በሱቅ ስፋትና ጥበት ልክ ሳይሆን በሚሸጥ ሸቀጥ ዋጋ ልክ ሆኖ ሳለ፣ አንድ በመከኒና 

መለዋወጫ የንግድ ስራ ላይ የተሰማራን ሰው አቅርበው “ሱቄ ኮንቴይነር ሆኖ ሳለ፣ 3 ሺህ ብር የእለት ሽያጭ ተወሰነብኝ” 
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የሚል ምሬት አሰምተውናል። እኛ አዲስ አበባ የምንኖር ሰዎች፣ በተለምዶ የአርከበ ሱቅ በመባል የሚታወቁ ትናንሽ ሱቆች 

ውስጥ እነኳን የመኪና መለዋወጫ የሚሸጡ ነጋዴዎቸ በእለት ምን ያህል እነደሚሸጡ በደንብ እናውቃለን። አንድ ብሎን፣ 

ወይም በአንድ እጅ የሚያዝ አነስተኛ ይዘት ያለው የመኪና መለዋወጫ በመቶና በሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ከዚህ አንጻር 

አንድ የመኪና መለዋወጫ ነጋዴ በቀን 3 ሺህ ብር ትሸጣለህ ቢባል፣ ይህን እንደተጋነነ ግምት መውሰድ ስህተትነቱ ያይላል። 

አንድ የመኪና መለዋወጫ ነጋዴ በቀን 3 ሺህ ብር እንዲሸጥ ሱቁ መጋዘን ማከል የለበትም። 

ሌላ አንድ ምሳሌ ለጨምርላችሁ። የአንድ ሰው ጸጉር ለማስተካከል 30 ብር የሚያስከፍል ጸጉር አስተካካይ የእለት ገቢዬ 15 

ብር ብቻ ነው ብዬ ነግሬያቸው፣ ይህን ትተው 6 መቶ ብር እለታዊ ሽያጭ እንዳለኝ ነግረውኛል ሲል አድምጠናል። 6 መቶ ብር 

ትሸጣለህ መባሉ የተጋነነ ግምት ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ መኖሩ ባይካድም፣ እለታዊ ሽያጩ 15 ብር ሊሆን ግን በፍጹም 

አይችልም፤ በቀን ግማሽ ጭንቅላት አስተካክሎ የሚውል ካልሆነ በሰተቀር። እለታዊ ገቢ ትመናው ላይ አለን ከሚሉት ቅሬታ 

አልፈው መንግስትን ለማሳጣት ያስችላል ያሉትን ሌላ ከህግ ማስከበር ስራ ጋር የተያያዘ አቤቱታ ያሰሙም ነበሩ። 

ይህ አካሄድ የግብር ይግባኝ አቤቱታ አቀራረብ ህጋዊ አካሄድን ያልተከተለ ከመሆኑ 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 አሉ። አኔ በግሌ የማውቃቸው እለታዊ ገቢያቸው እሰከ እጥፍ 

ተጋኖ የተነገራቸው ነጋዴዎች መኖራቸውን አውቃለሁ። ይህም ቢሆን ግን የአቤቱታ አቀራረቡ መንገድ ከላይ የተገለጸው መሆን 

የለበትም። ነጋዴው አቤቱታ የሚቀርበው አሜሪካ ባለ ሚዲያ ሳይሆን ህግ በሚያዘው መሰረት መሆኑን ማወቅ አለበት። 

አሜሪካ ያሉ ተቃዋሚዎችና “ጋዜጠኞች” ነጋዴውን የሚፈልጉት ፍትህ እንዲያገኝ ሳይሆን፣ ውዥንብር በመንዛት ለራሳቸው 

የፖለቲካ ዓላማ ማሳኪያ በመሳሪያነት ለመጠቀም መሆኑን ማወቅ ይጠበቅበታል።   


