የማናችን ይብስ? የአንተ ወይስ የእኔ?
ወንዴይራዴ ኃብተየስ 01-30-18
የርዕሱን ጽንሰ ሃሳብ የወሰዴኩት ግብር ስወራንና ተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱሁም ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን
በአግባብ ያሇመሰብሰብንና ሇመንግስት ገቢ አሇማዴረግ ወዘተ በተመሇከተ የፌዳራሌ ስነምግባርና ጸረሙስና ኮሚሽን
በቴላቭዥን ሲያስነግር ከነበረው ማስታወቂያ ነው። እንዯእኔ አረዲዴ የማስታወቂያው መሌዕክት በአጭሩ እንዱህ ነው።
አንዴ አሰሪ ወይም የዴርጅት ባሇንብረት ግብር ይሰውራሌ፤ ተጨማሪ እሴት ታክስ ይሰበስባሌ ግን ሇመንግስት በአግባቡ ገቢ
አያዯርግም፤ እዚሁ ዴርጅት ውስጥ የሚሰራ አንዴ ሰራተኛ ዯግሞ ይህን የአሰሪውን መጥፎ ተግባር ያውቃሌና ባገኘው
አጋጣሚ ሁለ አሰሪውን በተዯጋጋሚ ይሰርቀዋሌ። አንዴ ቀን ታዱያ ቀጣሪው ሇተቀጣሪው እንዱህ ይሇዋሌ፤ በተሇያየ ጊዜ
ይህን፣ ይህን ሰርቀኸኛሌ ይሇዋሌ። ተቃጣሪም ፈጠን ብል ያዯረጋቸውን ነገሮች ሁለ ያሇምንም ማመንታት አንደንም
ሳይዯብቅ ያምንሇታሌ፤ እንዱህም ይሇዋሌ “ታዱያ ይህ ምን ያስዯንቃሌ፣ አንተ ህዝብና መንግስትን ትሰርቃሇህ፤ እኔ ዯግሞ
አንተን እሰርቃሇሁ” ሁኔታው ይሇያይ እንዯሆን እንጂ ሁሇታችንም ላቦች ነን፤ የማናችን ይብስ ይሆን? የአንተ ወይስ የእኔ?
የሚሌ መሌዕክት ያሇው ይመስሊሌ። ሁሇቱም ላቦች ቢሆኑም እውነት የማናቸው ይብስ ይሆን?
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ከሃምላ 2009 እስከ ህዲር 2010 ዓ ም ባሇው አራት ወራት የገቢዎችና
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ሇመሰብሰብ ያቀዯው ገቢ 72 ቢሉዮን ብር ቢሆንም፣ የተሰበሰበው ገቢ ግን 63 ቢሉዮን ብር እንዯሆነ
ጠቁመዋሌ፡፡ ግብር የመንግስት ትሌቁ የገቢ ምንጩ ነው። ይህ አፈጻጸም ዝቅተኛ የሚባሌ አስር ቢሉዮን ብር እጅግ ከፍተኛ
ገንዘብ ነው። ጀግንነት በተሇያየ አንዯበት በተሇያየ መሌኩ ሉገሇጽ ይቻሊሌ፤ ጀግንነት እንዯጊዜውና እንዯቦታው ይሇያያሌ።
አባቶቻችን አዴዋ ሊይ የቀኝ ገዢ ሃይልችን ዴሌ ነስተው ጀግንነታቸውን በተግባር አስመስክረዋሌ። የዛሬው ትውሌዴ አገር
ወዲዴነቱን የሚያሳየው እንዯአባቶቹና አያቶቹ አዴዋ በመዝመት አይዯሇም። ጀግንነታችንን ሇማሳየት ፋሽስት ዲግም
እንዱመጣም አያስፈሌግ። አዎ የእኛ ትውሌዴ ትግሌ የአገራችንን ዘሊቂ ሰሊም ማረጋገጥና ዴህነትን መቀነስ መቻሌ ነው።
አሁን ባሇው ሁኔታ የአገራችን ዯመኛ ጠሊት ዴህነት ነው።
ይህ ትውሌዴ ጀግንነቱን የሚያሳየው በተሰማራበት መስክ በታማኝነት አገሩንና ህዝቡን ሲያገሇግሌና የሚጠበቅበትን
በአግባብ ሲፈጽም ነው። ይህን የሚፈጽም ዜጋ እርሱ ሇእኔ ጀግና ነው። በግብርናው ዘርፍ ተሰማርቶ አገርንና ህዝብ
በምርት እንዱትረፈረፍ ያዯረገ፣ በመንግስት ስራ ተሰማርቶ ህብረተሰቡን በቅንነትና በታማኝነት ያገሇገሇ እሱ ጀግና ነው፤
በንግዴ ተሰማርቶ የተጣሇበትን ግብርና ታክስ በአግባብ የሚከፍሌ እሱ ጀግና ነው፤ በሲቪሌ ሰርቪስ ውስጥ ተሰማርቶ
ህዝብን በቅንነት የሚያገሇግሌ እሱ ጀግና ነው፤

ወዘተ ብቻ ሁለም በተሰማራበት አገርንና ህዝብና አገርን

በቅንነት

በታማኝነት የሚያገሇግለ ሁለ ሇእኔ ጀግኖች ናቸው!
ግብር መክፈሌ ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገትን ሇማጋገጥ፣ የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ትርጉም ባሇው ሁኔታ ሇማሻሻሌ፣ የአገርን ዘሊቂ
ሰሊም ሇማረጋገጥ፣ ከዴህነት ሇመውጣት፣ ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍሌ ሇማስፈን ወዘተ ትሌቅ ሚና አሇው። በአሁኑ ወቅት
በበርካታ ሀገሮች ዘንዴ ግብርን መክፈሌ እንዯ ዋነኛ የዜግነት መብት ማረጋገጫና ክብር መገሇጫ ሆኗሌ፡፡ በአገራችንም
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በርካቶች የሚጠበቅባቸውን ግብር በአግገባቡና በወቅቱ በመክፈሌ አገራዊ ግዳታቸውን በመወጣት ሊይ ይገኛለ። ይሁንና
አሁንም ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባለ ነጋዳዎች ግብር መሰወርን እንዯወንጀሌ የማይቆጥሩ እንዲለ መመሌከት ይቻሊሌ።
እንዱህ ያሇ አስነዋሪ ተግባራት ሊይ የተሰማሩ ግሇሰቦችን ወዯ ትክክሌኛ መስመር እንዱመሇሱ መምከር ማስተካከሌ
የሁሊችንም ቀጣይ ስራ መሆን መቻሌ አሇበት።
በጥናት ተረጋግጧሌ ብዬ ባሌነሳም ነባራዊ ሁኔታዎች እንዯሚያሳዩት በሀገራችን ያለ አንዲንዴ ነጋዳዎች ከሚያገኙት ጥቅም
ጋር ሲነፃፀር ተገቢውን ግብር አይከፍለም የሚሌ ትችት ሲቀርብ እናያሇን እናዯምጣሇን፡፡ እንዱያውም አንዴ መካከሇኛ
ዯመወዝ የሚከፈሇው የመንግሥት ሠራተኛ በዓመት የሚከፍሇውን ግብር ያህሌ እንኳ የማይከፍለ ባሇመዯብሮች፤ ካፌዎች፤
ሆቴልች፣ ወዘተ እንዲለ አንዲንድች በአዯባባይ ሲናገሩ ይዯመጣለ፡፡ ጥናቶች እንዯሚያሳዩት ኢትዮጵያ ካሊት የህዝብ
ብዛትና ሃብት አኳያ ከሰሃራ በታች ካለ አገሮች ሲነጻጸር እንኳን አገራችን የምትሰበስበው የግብር ገቢ ዝቅተኛ የሚባሌ
ዯረጃ ሊይ ነው።
ከሊይ እንዲነሳሁት የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የአራት ወራት አፈጻጸም ሇተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበበት ወቅት
ባሇስሌጣኑ ከግብር አኳያ የያዘውን ዕቅዴ ማሳካት አሌቻሇም። ሇዕቅደ አሇመሳካት ተጨማሪ ምክንያቶችን ማንሳት ቢቻሌም
በዋንኝነት የሚጠቀሰው ግን ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ የሚጠበቅበትን ግብር ሳይዯብቅና በወቅቱ መክፈሌ ባሇመቻለ ነው።
በቅርቡ የተዯረገው የግብር አከፋፈሌ ክሇሳ በአንዲንዴ ነጋዳዎች ሊይ ጫና አሌፈጠረም የሚሌ እሳቤ ባይኖረኝም አሁንም
በርካታ የንግደ ማህበረሰብ የሚጠበቅባቸውን ያህሌ ግብር እንዱከፍለ ተመዴቦባቸዋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም።
እስካሁንም የተመዯበባቸውን ግብር ያሌከፈለ አንዲንዴ የንግደ ማህበረሰብ አባሊት እንዲለ እየተመሇከተን ነው።
አንዴ ዜጋ አገር ሰሊም ሆኗ ሰርቶ ከሚያገኘው ጥቅምና ገቢ ሇሀገሩ ተገቢውን ግብር ካሌከፈሇ አገር ወዲዴነት እምኑ ሊይ
ነው? ህዝባዊነት የቱ ጋ ነው? ሀገር ሰሊም ሌትሆን የምትችሇው የጸጥታ አስከባሪዎች ሲኖሩ ነው። እነዚህ አካሊት ሉኖሩ
የሚችለት ዯግሞ ሁሊችንም የሚገባንን ማዴረግ ስንችሌ ብቻ ነው። በአገራችን የተጀመረውን ሌማት ሇማስቀጠሌ
ከእያንዲንዲችን ምን ይጠበቃሌ? የእኔ ዴርሻ ምንዴነው? ምን ሊበረክት እችሊሇሁ? የሚሇው አተያይ የእያንዲዲችን እሳቤ
መሆን መቻሌ አሇበት፡፡ ዜጋው ተገቢውን ግብር መክፈሌ ካሌቻሇ መንግስት ሉያቀርባቸው የሚገቡ መሃበራዊ አገሌግልቶች
ሉሟለ አይችለም። የመንግስት እያንዲንዶ ወጪ ከእያንዲንዲችን ኪስ የሚሰበሰብ ገንዘብ እንጂ ከሰማይ የሚወርዴ መና
አይዯሇም። ግብርን በታማኝነት በወቅቱ መክፈሌ መቻሌ ግዳታ ብቻ ሳይሆን ኩራትም ጭምር ነው። እኔ ግብር መክፈሌ
የቻሌኩት ሰርቼ መጠቀም በመቻላ ነው የሚሌ አስትሳሰብ በሁለም የግብር ከፋይ ዘንዴ መጎሌበት መቻሌ አሇበት።
አንዲንድች ግብር መሰወርን አገርና ህዝብን መስረቅ መሆኑን አይገነዘቡትም።
የንግደ ኅብረተሰብ በአገሪቱ በሚካሄደ የሌማት ሥራዎች ሊይ ዋነኛ ተሳታፊ ሇመሆን ያሇውን ተነሳሽነት ከሚያሳይበት
መንገዴ አንደ ትክክሇኛ ግብርን በወቅቱ በመክፈሌ ብሄራዊ የዜግነት ግዳታን መወጣት ሲችሌ ነው። አገራችን ከዴህነት
ሌትወጣ የምትችሇው ሁለም ዜጎች ከአገሪቱ ሃብት እኩሌ ተጠቃሚ የሚሆኑት አሰራር የሚዘረጋው መንግስት የማህበራዊ
መገሌገያዎችን ማስፋፋት ሲችሌ ነው። ይህ ዯግሞ እውን የሚሆነው እያንዲንደ ግብር ከፋይ ዜጋ የተጣሇበትን ግብር
በአግባብና በታማኝነት መክፈሌ ሲቻሌ ብቻ ነው።በአገራችን ግብር የመክፈሌ ስሜት ከፍተኛ መሻሻሌ እንዲሳየ አላ የሚባሌ
አይዯሇም። የአገራችን የኢኮኖሚ ዕዴገት መፋጠን እንዱሁም የመንግስት በጀት ከዓመት ወዯ ዓመት እያዯገና እየተመነዯገ
የመጣው የአገራችን የግብር አሰባሰብ ስርዓትም ሇውጥ እያሳየ መምጣቱን ይመሰክራሌ።
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ይሁንና አሁንም አገራችን ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ገቢ ሇማሰባሰብ ረጅም መንገዴ መጓዝ ይኖርባታሌ። ይህ ሥራም
በዘመቻ መሌክ የሚሰራ የአንዴ ጊዜ ተግባር ሳይሆን ቀጣይነት እንዱኖረው ተዯርጎ በቋሚነት ሉሰራበት ይገባሌ፡፡ በግብር
አወሳሰንም ሆነ አከፋፈሌ ሊይ ችግር ሉፈጠር ይችሊሌ። በግብር አሰባሰብ ሂዯት የሚፈጠሩ የአፈጻጸም ስህተቶችና ክፍተቶች
የሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ በቀየሰው የቅሬታ አቀራረብና ማስተናገጃ ሥርዓት እሌባት እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ
ዯግሞ ሕጋዊና የሰሇጠነ አካሄዴ ነው፡፡ ነጋዳው ማህበረሰብም የተሰጠውን ውሳኔ በማክበር የሚጠበቅበትን ግብር በመክፈሌ
አገራዊ ግዳታውን ሉወጣ ይገባሌ።
መንግስት የሚሰበስበው ግብር እንዱሁም የአገሌግልትና የመጠቀሚያ ክፍያዎች ተመሌሰው ሇሀገርና ሇህዝብ ጥቅም
የሚውለ መሆናቸውን መገንዘብና አምኖ መቀበሌ ሁለም ግዳታውን ሇመወጣት ጥረት ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም
ግብርን በትክክሌና በወቅቱ መክፈሌ ማሇት "ማንኛውም ዜጋ የራሱን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥበት ነው፤ ግብር ከፋዩ
ማህበረሰብ የምከፍሇውም ግብር ዞሮ ዞሮ ሇራሴ፤ ሇሌጆቼና ሇወገኔ ነው" የሚሌ አመሇካከት ማጎሌበት እንዱችሌ ተከታታይ
ስራ መስራት ተገቢ ነው። እያንዲንደ ግብር ከፋይ ዜጋ አገር ወዲዴነቱንና ወገንተኝነቱን ግብር በመክፈሌ መግሇፅ
ይኖርበታሌ፡፡ ግብር የሚያጭበረብር ህዝብንና መንግስትን እንዯማጭበርበር ይቆጠራሌ። ምክንያቱም መንግስት አገርን
ሉቀይሩ የሚችለ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን የሚገነባው፣ የህዝብና አገር ዯህንነትን የሚጠብቀውና የህግ የበሊይነትን
የሚያረጋግጠው በሚሰበስበው ግብር እንዯሆነ መታወቅ ይኖርበታሌ። ግብር መክፈሌ ያኮራሌ፣ ግብር መክፈሌ የአገርን
የህዝብን ዯህንነት ያስጠብቃሌ፣ ግብር መክፈሌ መሰረተ ሌማትን ያስፋፋሌ፣ በአጠቃሊይ ግብር መክፈሌ ሌማትን ያፋጥናሌ።
ግብር መክፈሌ ኩራት ነው። ግብር መክፈሌ በዚህ አግባብ ቢታይ መሌካም ይመስሇኛሌ።
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