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- በዚህ ችልት ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፤ ይፃፌ፡፡ 
- መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ነ/ዓ 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 48621 

ሰኔ 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አብዯሊ ሁሴን ከሇር ሊብራቶሪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ጠበቃ አቶ ሣሙኤሌ ኤፌሬም - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን - ዓቃቤ ሔግ ግርማ ወሌዯማሪያም -ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፣የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች የፋዳራሌ አገር ውስጥ ገቢና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን በሰጠው የገቢ ግብር እና የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ማስታወቂያ ባሇመስማማት ይግባኝ ሇግብር 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ሇማቅረብ በሔጉ መሰረት ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ በወቅቱ አስይዘዋሌ ወይስ አሊስያዙም 
የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 

 አመሌካች የገቢ ግብር ማስታወቂያና የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ማስታወቂያ ከዯረሳቸው በኋሊ 
በሰሊሣኛው ቀን ማሇትም ሰኔ 8 ቀን 1999 ዓ.ም ሇሁሇቱም ግብሮች CPO በማሰራት ከተጠሪ ቢሮ ዴረስ 
መሄዲቸው ሇገቢ ግብር ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ 8/10/99 አስይዘው የጨረሱ መሆኑንና ሇተጨማሪ እሴት 
ታክስ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ ሰኔ 8 ቀን 1999 ዓ.ም ሇማስያዝ ከተጠሪ ቢሮ አስራ አንዴ ሰዓት በኋሊ 
ያቀረቡ ቢሆንም ሰራተኞችና የሚመሇከታቸው የሥራ ኃሊፉዎች ወጥተው ስሇነበር ሣያስይዙ ተመሌሰው 
ተከታዮቹ ቀናት የቅዲሜና እሁዴ ስሇነበሩ 11/10/99 ገንዘቡን የማስያዝ ሂዯቱን አጠናቅቀው ይግባኙ 
እንዱታይሊቸው ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ አቅርበዋሌ፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ይግባኙ የቀረበው በአዋጅ ቁጥር 
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285/94 አንቀጽ 43 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት በሠሊሣ ቀን ውስጥ መያዝ ያሇበት ገንዘብ ተይዞ ባሇመሆኑና ጊዜው 
ካሇፇ በኋሊ ያቀረበ በመሆኑ ይግባኙ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው አሌፎሌ ወይስ አሊሇፇም የሚሇው ክርክር የፌሬ ጉዲይ ክርክር 
እንጅ የሔግ ነጥብ ባመሇሆኑ ይግባኙን አሌተቀበሌኩትም በማሇት ይግባኙን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ አመሌካች 
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልት ይግባኝ አቅርበው ይግባኝ ሰሚ ችልቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ 
በኋሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች የገቢ ግብር ማስታወቂያ ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇብንን CPO እና የተጨማሪ እሴት 
ታክስ ማስታወቂያ ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇብንን ገንዘብ በCPO አሰርተን ተጠሪ መሥሪያ ቤት 
የቀረብነው 8/10/99 ነው፡፡ የገቢ ግብሩን ተቀብል ዯረሰኝ ሲሰጠን የተጨማሪ እሴት ታክስ ሇመክፇሌ ያቀረብነውን 
CPO በተመሇከተ ኮንፒውተር ብሇሽት አጋጥሞታሌ በሚሌና በላልች ምክንያቶች ዯረሰኝ ሣይሰጠን 
ተመሌሰናሌ፣እሇቱ አርብ ስሇነበር ቅዲሜና እሁዴ ቆይተን ሰኞ 11/10/99 ዯረሰኝ ተቆርጦ የተሰጠን ሲሆን ሇክፌያ 
ያቀረብነው 8/10/99 መሆኑን በዯብዲቤ ገሌፆ ጽፍሌናሌ፡፡ የተጠሪ ምስክሮችም ይህንን አስረዴተዋሌ፡፡ በግብር 
ተቀባዩ መሥሪያ ቤት (ተጠሪ)ሇተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ዯረሰኝ ሣናገኝ 8/10/99 መመሇሳችንና ዯረሰኙ 
11/10/99 ተቆርጦ የተሰጠን መሆኑ በእኛ ቸሌተኝነት ይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው እንዲሇፇ የሚያስቆጥር አይዯሇም፡፡ 
ይህ የሔግ ትርጉም የሚጠይቅ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ እያሇ የፌሬ ጉዲይ ክርክር ነው ተብል መታሇፈ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇተጨማሪ እሴት ታክሱ ዯረሰኝ የተሰራሊቸው 11/10/99 
መሆኑን አመሌካች አምነዋሌ፡፡ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ጊዜው አሌፎሌ ወይስ አሊሇፇም የሚሇውን አጣርቶ 
መያዣው በወቅቱ ያሌተከፇሇ መሆኑን በማረጋገጥ መያዣቸው ጊዜው ካሇፇ በኋሊ የተከፇሇ መሆኑን አረጋግጦ 
የሰጠው ውሣኔ የፌሬ ጉዲይ ክርክር እንጅ የሔግ ክርክር ባሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የፇጸሙት የሔግ ስህተት 
የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇባቸውን ገንዘብ ያስያዙት መቼ 
ነው? ይግባኝ ሇማቅረብ መያዝ የሚገባው ገንዘብ ጊዜው ከማሇፈ በፉት በማስያዝ አመሌካች ይግባኝ አቅርቧሌ 
ወይስ አሊቀረበም የሚሇው ነጥብ የሔግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ በCPO  ሇማሰራት 
ከተጠሪ ቢሮ ሰሊሣ ቀን ከማሇፈ በፉት ቀርበው የገበሩ መሆኑና ተጠሪ የገቢ ግብር ይግባኝ ሇማቅረብ በCPO 
ያቀረቡትን መያዣ ዯረሰኝ ቆርጦ 8/10/99 ዓ.ም የሰጠ ሲሆን የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ውሣኔ ሊይ ይግባኝ 
ሇማቅረብ በመያዣነት ያቀረቡትን CPO 8/10/99 ከተቀበሇ በኋሊ በተሇያየ ምክንያት ዯረሰኝ ቀርቦ መስጠት 
እንዲሌቻሇና ዯረሰኙን 11/10/99 ዓ.ም ቆርጦ የሰጠ መሆኑ  በማስረጃ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ 

 እዚህ ሊይ የሚነሣው ጥያቄ አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ መያዣው 
በሚፇፀምበት ሥርአት በCPO አሰርተው ሇተጠሪ ጊዜው ከማሇፈ በፉት ማቅረባቸው ከተረጋገጠ CPO ሇክፌያ 
ያቀረበውን ገንዘብ አወራርድ ዯረሰኝ ሇመስጠት ተጠሪ በአጋጠመው የአሰራር ወይም ላሊ ችግር ምክንያት ቀናት 
ወይም ወራት ቢወሰዴበት ይግባኝ ባዩ ይግባኝ ሇማሇት መክፇሌ ያሇበትን ገንዘብ በጊዜው አሌከፇሇም ሉባሌ 
ይገባዋሌ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ጥያቄ ከሔጉ አጠቃሊይ መንፇስና ዓሊማና ሔግ አውጭ ሉያሣካው 
ከሚፇሌገው ግብ አንፃር መመርመርና ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ ሔግ አውጭው የግብር ውሣኔ ማስታወቂያ 
የዯረሳቸው ሰዎች የውሣኔ ማስታወቂያ በዯረሳቸው በሰሊሣ ቀን ውስጥ ማስያዝ የሚገባቸውን ገንዘብ 50% ሇግብር 
ሰብባቢው መሥሪያ ቤት በማስያዝ ይግባኝ ማቅረብ እንዲሇባቸው በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 43/1/ ሲዯነግግ 
ግብር ከፊዩ ሇግብር አስገቢው መሥሪያ ቤት ገንዘቡን ገቢ እንዱያዯርግ ሇማስገዯዴ እንጅ ገንዘቡ ገቢ ሆኖ ግብር 
ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት ዯረሰኝ ሣይሰጥ ቢቆይ ሇመሥሪያ ቤቱ የአሰራር ዴክመትና ችግር ምክንያት ግብር ከፊይ 
ይግባኝ የማቅረብ መብቱ እንዱጣበብ በማሰብ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ተጠሪ ክፌያ በሚቀበሌበት ሥርአት 
በማሟሊት ማሇትም  በCPO መክፇሌ አሇብህ ተብል የተወሰነበትን የተጨማሪ እሴት ታክስ 50% የግብር ውሣኔ 
ማስታወቂያ በዯረሰው በሰሊሣኛው ቀን ማሇትም 8/10/99 ሇተጠሪ ገቢ አዴርጓሌ፡፡ የህም አመሌካች ከሊይ 
ከተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ የተወሰነው ጊዜ ከማሇፈ በፉት ሇተጠሪ ገቢ አዴርገዋሌ፡፡ ተጠሪ ሰሊሣ ቀኑ ከማሇፈ 
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በፉት በCPO ገቢ ሇሆነሇት ገንዘብ ዯረሰኝ ቆርጦ ያሰጠው ከሶስት ቀን በኋሊ ማሇትም 11/10/99 መሆኑ ይግባኝ 
ሇማቅረብ ማስያዝ ያሇበትን ገንዘብ አመሌካች ከሰሊሣ ቀን በኋሊ ነው ገቢ ያዯረገው ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 
የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በግብር ሰብሳቢው መሥሪያ ቤት በኩሌ ያለ የአሰራር ችግሮችና ጉዴሇቶች መሰረታዊ 
የሆነውን የአመሌካችን ይግባኝ የማቅረብ መብት በማያጣብብ ሁኔታ በመተርጏም የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 
የሰጠው ውሣኔ የሔጉን ዴንጋጌ አተረጋጏምና ተፇፃሚነት የሚመሇከት እንጅ የፌሬ ጉዲይ ክርክር አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ጉዲዩ የፌሬ ጉዲይ ክርክር ነው በማሇት 
ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ሇአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 43 ንኡስ አንቀጽ 1 የሰጠውን የተዛባ ውሣኔ ሣያርሙ 
ማሇፊቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
3. አመሌካች የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ከማሇፈ በፉት የመያዣነት መከፇሌ የሚገባውን ገንዘብ ሇተጠሪ 

ያስያዙ በመሆኑ የቀረበሇትን ይግባኝ በመመርመርና የግራ ቀኙን ክርክር በማስማት ውሣኔ 
እንዱሰጥበት ጉዲዩን ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 341 
ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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