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የሰ/መ/ቁ.123986 

    ግንቦት 18 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

       በዔዉቀት በሊይ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

    ኃይለ ነጋሽ 

      እትመት አሰፊ 

አመሌካች:- አቶ መቻሌዯጉ ሰሙር ጠበቃ አብደርሃማን ሰይዴ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የሚዛን አማን ከተማ ገቢዎች ባሇስሌጣን ቅ/ጽ/ቤት አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካች ተጠሪው ከ2000 እስከ 2005 ዒ.ም ባሇዉ 

የግብር ዘመን በኦዱት ምርመራ ዉጤት ሊይ በመመስረት የገቢ ግብር፣ አስተዲዯራዊ መቀጫና 

ወሇዴን ጨምሮ ብር 2,779,095.30 ሲወስን የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ አስተዲዯራዊ መቀጫና 

ወሇዴ ዯግሞ ብር 1,972,184.97 በመወሰን ጥር 30 ቀን 2006 ዒ.ም በተጻፈ የግብር 

ማስታወቂያ ዯብዲቤዎች አሳዉቋሌ፡፡ አመሌካች በዉሳኔዉ ቅር ተሰኝቶ ባቀረበዉ ይግባኝ መነሻነት 

የሚዛን አማን ከተማ አስተዲዯር የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ 

አመሌካች ፌሬ ግብር እና ፌሬ ታክስ ሙለ በሙለ እንዱከፌሌ ሆኖ ከወሇዴ 25% ከፌል 75% 

እንዱነሳሇት እንዱሁም አስተዲዯራዊ መቀጮ ሙለ በሙለ እንዱነሳሇት በመሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ግራቀኙ ባቀረቡት ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን የተመሇከተዉ የቤንች 

ማጂ ዞን የቤንች አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ ወሇዴ 75% እና 

አስተዲዯራዊ መቀጮ ሙለ በሙለ ይነሳ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ ሔግን መሠረት ያሊዯረገ ነዉ 

በማሇት ሲሽር ፌሬ ግብርና ፌሬ ታክሱን በተመሇከተ በአግባቡ ሳይጣራ ሙለ በሙለ ይክፇሌ 

መባለ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሮት ግብር ይግባኝ ሰሚዉ ጉባኤ እንዯገና አጣርቶ እንዱወስን 

ጉዲዩን በመመሇስ ወስኗሌ፡፡ 
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በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ የአሁኑ ተጠሪ ባቀረበዉ ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን የተመሇከተዉ የዯቡብ 

ብ/ብ/ሔ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ የዞኑ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት የፌሬ ግብር እና የፌሬ ታክስ እንዯገና ተጣርቶ እንዱወሰን ሇጉባኤዉ መመሇሱም 

ሆነ ጉባኤዉ አስቀዴሞ በሰጠዉ ዉሳኔ ወሇዴ 75% እና አስተዲዯራዊ መቀጮ ሙለ በሙለ 

እንዱነሳ መወሰኑ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በማሇት በመሻር ወስኗሌ፡፡ ይህን ዉሳኔ 

በመቃወም የአሁን አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ግራቀኙን 

ካከራከረ በኃሊ የተጨማሪ እሴት ታክስ ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 285/94 መሰረት የፋዳራሌ ጉዲይ 

በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን የሇዉም በማሇት መዝገቡን በትዔዛዝ 

ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠዉን ትዔዛዝ 

እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠዉን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነዉ፡፡ 

አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- ጉዲዩ የተጨማሪ እሴት ታክስ ክርክር ያሇበት ስሇሆነ 

የተጨማሪ እሴት ታክስ ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 285/94 መሰረት የፋዳራሌ ጉዲይ ነዉ በማሇት 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የዯረሰበት ዴምዲሜ ሔግን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ከአዋጅ ቁጥር 

25/88 አንቀጽ 3 እና 2(3) ዴንጋጌ አንጻር ጉዲዩ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የወሌ ዲኝነት ስሌጣን ሥር 

ይወዴቃሌ ተብል ሉተረጎም አይገባም፡፡ አዋጁ በመሊ አገሪቱ ተፇጻሚነት ያሇዉ አዋጅ በመሆኑ፣ 

አዋጁን መሰረት አዴርገዉ ክሌልች የተጨማሪ እሴት ታክስ ሔግን የሚያስከብሩና ታክሱን 

የሚሰበስቡ በመሆኑ በአዋጁ ሊይ ሇሚነሳ ክርክር በክሌሌ ፌ/ቤቶች የመጨረሻ ዉሳኔ ሰጪ አካሌ 

የሆነዉ የሰበር ችልት ስሌጣን የሇዉም መባለ የአዋጁን አሊማ ያሌተከተሇ ነዉ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 

285/94 አንቀጽ 43(4) መሰረት የይግባኝ አቀራረብ እና የግብር ይግባኝ ጉባኤ ስሌጣንና ተግባር 

በተመሇከተ የገቢ ግብር አዋጅ ተፇጻሚ እንዯሚሆን የተዯነገገ በመሆኑና አግባብነት ያሇዉ የገቢ 

ግብር አዋጅ ቁጥር 56/95 የክሌሌ አዋጅ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት 

ስሌጣን አሇዉ፡፡ በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን እንዲያይ የሚከሇክሌ ግሌጽ 

ዴንጋጌ በላሇበት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት መዝጋቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

በመሆኑ ጉዲዩን አይቶ እንዱወስን ሉመሇስሇት ይገባሌ፡፡ 

የዞኑ ክፌተኛ ፌ/ቤት ስሇ አዲሪ ቡና መረጃ ከዞኑ ግብይት መምሪያ አስቀርቦ ከመረመረ በኃሊ 

ጉባኤዉ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 56/95 አንቀጽ 116(1/ሏ) ሊይ የተመሇከተዉን ማስረጃን 

አስቀርቦ የማጣራት ሥራዉን አሇመስራቱን አረጋግጦ ዉሳኔዉን በመሻር እንዯገና በማስረጃ 

አጣርቶ ዉሳኔ እንዱሰጥ መሌሷሌ፡፡ ይህን ማዴረጉ በሔግ ጉዲይ ሊይ የተሰጠ ዉሳኔ አይዯሇም 

የሚያስብሌ ባሇመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛ ፌ/ቤትን ዉሳኔ 

መሻሩ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ እንዱሁም የከፌተኛዉን ፌ/ቤት ዉሳኔ ከሻረ በኃሊ ጉዲዩን 

ወዯ ጉባኤዉ መመሇስ ሲገባዉ በዝምታ በማሇፈና በተዘዋዋሪ መንገዴ የተጠሪን ዉሳኔ ማጽናቱ 
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የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ አመሌካች ያቀረብኩት የሂሳብ መዝገብ ዉዴቅ መዯረጉም ስህተት ነዉ፡፡ 

ባቀረብኩት ሑሳብ መዝገብ ብቻ ግብር እና ተጨማሪ እሴት ታክስ ሌከፌሌ ይገባሌ የሚሌ ክርክር 

ባሊቀረብኩበት አግባብነት የላሊቸዉ ምክንያቶች አንስቶ በመተቸት እና አከራካሪዉን ጭብጥ 

ባሇመረዲት የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ መሻሩ መሠረታዊ የሔግ ስህተት በመሆኑ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ዉሳኔ ተሽሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዉሳኔ ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ገሌጾታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የክሌለ የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ የክሌለ 

ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን በይግባኝ የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይ? የሚሇዉንና ይህን ተከትል 

የሰጠዉን ዉሳኔ አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ተጠሪ መጥሪያ 

ዯርሶት መጥሪያዉ ሇክሌለ ገቢዎች ባሇስሌጣን ተብል እንዱቀየር አቤቱታ ቢያቀርብም 

ተቀባይነት በማጣቱ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተመከተዉን የሚመስሌ ሲሆን አቤቱታዉ ሇሰበር ያስቀርባሌ 

ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በመገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነዉ ተጠሪ ከ2002 እስከ 2005 ዒ.ም ያሇዉ የንግዴ እንቅስቃሴ ኦዱት 

ከተዯረገ በኃሊ የገቢ ግብር፣ አስተዲዯራዊ መቀጮና ወሇዴ እንዱሁም የተጨማሪ እሴት ታክስ 

አስተዲዯራዊ መቀጮና ወሇዴ ጨምሮ የወሰነበት ሲሆን አመሌካች ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

ይግባኝ አቅርቦ ፌሬ ግብሩን፣ ፌሬ ታክስ እና 25% ወሇዴ እንዱከፌሌ ሲወስን 75% ወሇዴ እና 

አስተዲዯራዊ መቀጮ እንዱነሳሇት ወስኗሌ፡፡ በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ዉሳኔ ባሇመስማማት 

ግራቀኙ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን በከፉሌ ወሇዴ እና አስተዲዯራዊ መቀጮ 

ሙለ በሙለ እንዱነሳ መወሰኑ ስህተት መሆኑን ቢገሌጽም ፌሬ ግብሩና ታክሱ በአግባቡ 

ሳይጣራ የተወሰነ ነዉ በማሇት ዉሳኔዉን ሽሮት  እንዯገና ተጣርቶ እንዱወሰን ወዯ ጉባኤዉ 

መሌሶታሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የፌሬ 

ነገር ክርክሩ በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እንዯገና እንዱጣራ የሰጠዉ ዉሳኔ የሔግ ስህተትን 

ከማረም ስሌጣን ዉጪ ነዉ ሲሌ ሽሮት የተጠሪን ዉሳኔ በተዘዋዋሪ መንገዴ አጽንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ጉዲዩን የተመሇከተዉ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በበኩለ 

ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ የተጨማሪ እሴት ታክስ ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 285/94 መሰረት 

የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ በክሌሌ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲይ በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን 

የሇኝም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ የፋዳራሌ በመሆኑ 

ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇኝም ማሇቱ በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን ጭብጥ 

ሇመመሇስ አግባብነት ያሊቸዉን የሔግ ዴንጋጌዎች እንመሌከት፡፡ 

በመሠረቱ የተጨማሪ እሴት ታክስ የፋዳራሌ መንግስት የታክስ ስሌጣን ሲሆን በአዋጅ ቁጥር 

285/94 አንቀጽ 28(2) እና አንቀጽ 30 መሠረት ታክሱን የመሰብሰብና የማስተዲዯር ስሌጣን 
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ሇፋዳራሌ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የተሰጠ መሆኑ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የክሌሌ የገቢዎች 

ባሇስሌጣን ቢሮዎች ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚሰበስቡት ታክሱን የማስተዲዯር የራሳቸዉ ስሌጣን 

ኖሯቸዉ ሳይሆን ታክሱን ሇማስተዲዯር ካሇዉ አመቺነት የተነሳ ስሌጣን ባሇዉ አካሌ በተሰጣቸዉ 

ዉክሌና ነዉ፡፡ የክሌለ ገቢዎች ባሇስሌጣን የተጨማሪ እሴት ታክስን በዉክሌና ማስተዲዯሩ ብቻ 

ጉዲዩን የክሌሌ ጉዲይ ሉያዯርገዉ አይችሌም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአዋጁ አንቀጽ 43(3) በግሌጽ 

እንዯሚዯነግገዉ በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ዉሳኔ ሊይ የሚቀርበዉ ይግባኝ የሚስተናገዯዉ በገቢ 

ግብር አዋጁ መሰረት መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 112 

ዯግሞ በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ዉሳኔ ሊይ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ ወገን ስሌጣን 

ሊሇዉ ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የተጨማሪ እሴት ታክስ 

የፋዳራሌ ታክስ በመሆኑና የክሌሌ የገቢዎች ቢሮዎች ታክሱን የሚያስተዲዴሩት በዉክሌና 

ስሌጣናቸዉ በመሆኑ ምንም እንኳ ታክሱ የተወሰነዉ በክሌለ የገቢዎች ቢሮ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት 

እና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ቢሆንም የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን ይግባኝ ማቅረብ 

የሚገባዉ ስሌጣን ሊሇዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤት ወይም የዉክሌና ስሌጣን ሊሇዉ የክሌሌ ፌ/ቤት 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ የዯቡብ ብ/ብ/ሔ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇኝም ማሇቱ የሚነቀፌ አይሆንም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ምንም እንኳ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን 

የሇኝም ማሇቱ ተገቢ ቢሆንም ቀጥል የሚነሳዉ ጥያቄ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን ተመሌክተዉ ዉሳኔ የሰጡበት ስሌጣን ኖሯቸዉ ነዉ? ወይስ 

አይዯሇም የሚሇዉ ነዉ፡፡ ጉዲዩ ከሊይ እንዯተገሇጸዉ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሌጣን ስር የሚወዴቅ 

ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 11፣ በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 43(4) እና በአዋጅ 

ቁጥር 286/94 አንቀጽ 112 መሠረት ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ የሔግ 

ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ ወገን ይግባኝ ሉያቀርብ የሚችሇዉ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነዉ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ የስር ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ዒይተዉ የወሰኑት የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን ተገንዝበዉ 

ባሊቸዉ የዉክሌና ስሌጣን ተጠቅመዉ ሳይሆን የክሌሌ ጉዲይ ነዉ በሚሌ ነዉ፡፡ ከዚህ መገንዘብ 

የሚቻሇዉ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን 

የማየት የስረ-ነገር ስሌጣን ሳይኖራቸዉ ጉዲዩን ተመሌክተዉ መወሰናቸዉን ነዉ፡፡ ይህ ከሆነ 

ዯግሞ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የስር ፌ/ቤቶች የስረ-ነገር ስሌጣን ሳይኖራቸዉ 

ስሌጣን አሇን በሚሌ በተሳሳተ ግንዛቤ የሰጡትን ዉሳኔ የማረም ኃሇፉነት እያሇበት ዉሳኔውን 

ሳይሽር በዝምታ ማሇፈ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የተጨማሪ እሴት ታክስ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ጉዲይ 

በመሆኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የስረ-ነገር ክርክሩን ተመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን የሇኝም 

ማሇቱ ተገቢ ቢሆንም የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
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ጉዲዩ የፋዳራሌ መሆኑን ሳይገነዘቡና ስሌጣን ሳይኖራቸዉ የሰጡትን ዉሳኔ መሻር ሲገባዉ 

በዝምታ ማሇፈ መሠረታዊ የሔግ ስህተት በመሆኑ ሉታረም የሚገባዉ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በመሆኑም የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1. የቤንች ማጂ ዞን የቤንች አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 14511 ሏምላ 15 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔም ሆነ የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ 03164 መስከረም 21 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ የስረ-ነገር ስሌጣን 

ሳይኖራቸዉ የሰጧቸዉ ዉሳኔዎች በመሆናቸዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2. የዯቡብ ብ/ብ/ሔ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 03334 ጥር 26 ቀን 

2008 ዒ.ም የሰጠዉ ትዔዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡ 

3. የተጨማሪ እሴት ታክስ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የስረ-ነገር ስሌጣን ስር 

የሚወዴቅ ጉዲይ በመሆኑ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሌጣን ነዉ 

ተብሎሌ፡፡ 

4. የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የስረ-ነገር 

ስሌጣን ሳይኖራቸዉ የሰጧቸዉ ዉሳኔዎች የተሻሩ በመሆናቸዉ ይህ ዉሳኔ ግራቀኙን 

በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ዉሳኔ ሊይ ስሌጣን ሊሇዉ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ከማቅረብ 

አይከሇክሌም ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ፌ 

 

 

 

 

 


	123986



