
ሰለሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት አጠቃቀም የወጣ 

መመሪያ 

በሲቪል ማኀረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት ከሲቪል 

ማኀረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዓላማዎች አንዱ ድርጅቶች በተመዘገቡበት ዓላማ መሠረት ሥራቸውን 

ማከናወናቸውን በመከታተልና በመቆጣጠር የሕብረተሰቡን የላቀ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ በመሆኑ፤ 

ከላይ በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ (2) ድርጅቶች ሥራቸውን በሕግ አግባብ 

ማከናወናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር የማድረግ ሥልጣንና ተግባር ለባለስልጣኑ 

የተሰጠው በመሆኑ፤ 

አግባብ ባላቸው ሕጎችና መመሪያዎች የተመለከቱት እንደተጠበቁ ሆነው፣ ከታክስና ከቀረጥ ነፃ መብት 

አፈጻጸም ጋር የተያያዙ ገዳዮችን የመብቱ ተጠቃሚ ለሆኑ ድርጅቶች ሁኔታዎችን ማመቻቸት እና 

ድርጅቶቹ መብቶቻቸውን  የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት እየተጠቀሙበት መሆኑን  መከታተል 1111 

መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማኅበራት 

ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚያስገቧቸው ዕቃዎች የወጣ መመሪያ ቁጥር 79/2005 እና የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶች የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ አገልግሎት አሰጣጥ ማንዋል በጉምሩክ ቀረጥና ታክስ 

መብት ለመጠቀም ከሲቪል ማኅበረስብ ድርጅቶች ባለስልጣን የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ 

የተደነገገ በመሆኑ፤ 

 

ከላይ የተጠቀሱትን ድንጋጌዎች ለማስፈጸም የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በሲቪል 

ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ አንቀጽ 89 ንዑስአንቀጽ (2) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን መመሪያ 

አውጥቷል፡፡ 

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት አጠቃቀም መመሪያ” ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዚህመመሪያውስጥ፤ 

1) “ባለስልጣን “ ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ነው፤ 



2) “ድርጅት” ማለት ለጠቅላላው ህዝብ ወይም ለሶስተኛ ወገን መስራትን አላማ አድርጎ የተቋቋመ 

በባለስልጣኑ የተመዘገበ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሲሆን የሙያ ማኅበራትን፤ የብዙኀንማህበራትን፣ 

የድርጅቶች ኅብረቶችን እና የውጭ ድርጅትን ይጨምራል፤ 

3) “የድጋፍ ደብዳቤ” ማለት ከታክስ ነፃ መብት ያለው ድርጅት ከታክስ ነጻ መብቱ ተጠቃሚ 

እንዲሆን ከባለስልጣኑ ለሚመለከተው መንግሥታዊ አካል የሚፃፍ የድጋፍ ደብዳቤ ሲሆን 

የእውቅና ደብዳቤንም ይጨምራል፤ 

4) “የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት” ማለት አግባብ ባለው ሕግ ወይም ሕጉን መሠረት አድርጎ በወጣ 

መመሪያ የተፈቀደ የታክስና የቀረጥ ነጻ መብት ነው፤ 

5) “ዕቃ” ማለት ተሸከርካሪ፣ የልማት ዕቃ ወይም መሣሪያ ሲሆን መለዋወጫን ይጨምራል፤ 

6) “የልማት ዕቃ ወይም መሣሪያ” ማለት አንድን የልማት ፕሮጄክት ለማስፈጸም ወይም ተግባራዊ 

ለማድረግ የሚያገለግል ቋሚ መሣሪያ፣ ዕቃ፣ መለዋወጫ (አክሴሰሪስ)፣ ለትምህርት መርጃነት 

የሚያገለግል እንደ ኦቨርሄድ ፕሮጄክት፣ ሰላይድ ፕሮጄክተር፣ ኮምፕዩተር፣ ፕሪንተር ሶፍዌር እና 

የማባዣ መሣሪያ ሲሆን አላቂ ዕቃን፣ የፍጆታ ዕቃን፣ የቢሮ መገልገያን፣ የቤት ግንባታ ዕቃን፣ 

የኤሌክትሮኒክስ እና የኦዶዮቪዢዋል መሣሪያን አይጨምርም፤ 

7) “ተሸከርካሪ” ማለት የደረቅ ወይም የፍሳሽ ወይም ዝቃጭ ማስወገጃ ፍሪጅ የተገጠመለት የጭነት 

መኪናን፣ ሞትር ቢስክሌትን፣ ፒክአፕን፣ ሰስቴሽንዋገን፣ ቶምካርን፣ ታጣፊ ወንበሮችን ሳይጨምር 

ቢያንስ 45 (አርባአምስት) መቀመጫ ያለዉ የሰዉ ማጓጓዣ አውቶቡስ ፣ ታጣፊ ወንበሮችን 

ሳይጨምር ከ10 (አስር) ያላነሰ እና ከ12 (አስራ ሁለት) ያልበለጠ መቀመጫ ያለዉ ሚኒባስ፤ 

ጀልባን እና ዴሊቨሪቫንን፣ ለፕሮጀክቱ ቀጥተኛ አግባብነት ያላቸዉን እንደ ኩርየርትራክ፤ 

አምቡላንስ፤ ክሬን፤ ማዉንትድትራክ የሚያካትት ሲሆን ሀመርን፣ ካዲላክን እና ሌሎች ሥልጣን 

ያለው መንግሥታዊ አካል ወደፊት የሚወስናቸውን ተመሳሳይ ተሸከርካሪዎችን አይጨምርም፤ 

8) “ሞተር ቢስኪሌት” ማለት ክብደቱ ከ400  ኪሎግራም የማይበልጥ ከሦስት መንኮራኩር በታ 

ያለው ባለሞተር ተሸከርካሪ ነው፡፡ 

3. የመመሪያው ተፈጻሚነት 

 ይህ መመሪያ በማናቸውም ድርጅት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

ክፍል ሁለት 

በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት ለመጠቀም የሚሰጥ የድጋፍደብዳቤ 

4. ለድጋፍ ደብዳቤ ስለማመልከት 

1) ማናቸውም ድርጅት የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት አስፈላጊ የሆነ እና የተፈቀደ ዕቃ በታክስና 

ቀረጥ ነፃ መብቱ በመጠቀም ለማስገባት ወይም ከሀገር ውስጥ ለመግዛት ባለስልጣኑ 

ለሚመለከተው የመንግሥት አካል የድጋፍ ደብዳቤ እንዲጽፍለት ማመልከት ይችላል፡፡ 



2) ባለስልጣኑ አንድ ድርጅት በቀረጥና ታክስ ነፃ መብቱ በመጠቀም አንድን ዕቃ ወደ ሀገር 

እንዲያስገባ ወይም ከሀገር ውስጥ እንደገዛ የድጋፍ ደብዳቤ የሚጽፍለት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 

የተመለከቱትን መስፈርቶች የሚያሟላ እና ዕቃው ድርጅቱ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት 

የሚውል ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

5. የድጋፍደብዳቤ ለማገኘትመሟላት ስላለባቸው ሰነዶች 

1) ማናቸውም ድርጅት አንድን ዕቃ ከጉምሩክ ታክስና ቀረጥ ነፃ ሆኖ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት 

የሚያስችለውን የድጋፍ ደብዳቤ ከባለስልጣኑ ለማግኘት፤ 

 (ሀ) የዕቃዉን ዓይነትና ብዛት የሚገልጽ በፌደራል መንግስት ወይም በክልል አካል የተፈራረመ 

ስምምነት  አንድ ቅጂ፤ 

 (ለ) በባለስልጣኑ የተሰጠ የድርጅቱ የምዝገባ ምስክር ወረቀት አንድ ቅጅ፤ 

 (ሐ) በድርጅቱ ስም በአማርኛ ወይም በእንግሊዘኛ የተዘጋጀ የዕቃማስጫኛ (Bill of Lading) 

አንድ ቅጂ፣  

        (መ)  ዕቃዉ የተገዛበት ደረሰኝ አንድ ቅጂ፤  

 (ሠ) የዕቃዉ ማሸጊያ ዝርዝር አንድ ቅጂ፤ 

 (ረ)  ዕቃዉ በዕርዳታ የተገኘ ከሆነ የድርጅቱን ስም፤ የምዝገባውን ቁጥር የያዘ እርዳታዉ 

በተገኘበት ሀገር ባለዉ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም በዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ 

የስጦታ ምስክር ወረቀት በእንግሊዘኛ ወይም በአማርኛ የተዘጋጀ አንድ ቅጂ፤ 

 (ሰ) ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረጥና ታክስ ነፃ ጥያቄ የሚያቀርብ ድርጅት ከሆነ ከሚመለከተዉ 

አካል ጋር የተፈራረመውን አጠቃላይ የአተገባበር ስምምነት ሰነድ አንድ ቅጂ፤ ማቅረብ 

አለበት፤ 

2) ዕቃው ተሽከርካሪ ከሆነ የተሽከርካሪዎቹ ዋጋ ከፕሮጀክቱ አጠቃላይ ካፒታል ውስጥ 10% (አሥር 

በመቶ) ውስጥ የተካተተ መሆኑን የሚያሳይ  ሰነድ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) (ሀ) ቢኖርም፣ በውጭ ሀገር በተደረገ ጉብኝት ወይም ዉ 

ጭ አገር ባሉ ለጋሾች በግል ተነሳሽነት የተገኘ እርዳታን ሰነዶቹ እስኪሟሉ ድረስ በዋስትና ማዉጣት 

የሚፈልግ ማናቸውም ድርጅት የዋስትና ሰነዱን ቅጂ ለባለስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  



4) ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርንጫፍ ያለው የውጭ ድርጅት ውጭ ሀገር የሚገኘው ዋና መሥሪያ ቤቱ 

ለቅርንጫፍ መ/ቤቱ የሚያገለግል ዕቃ መግዣ ተብሎ በፕሮጀክት ማስፈጸሚያነት ከተያዘው 

በጀት ዕቃ ገዝቶ የሚልክ የሆነ እንደሆነ ድርጅቱ ዕቃው በዋናው መሥሪያ ቤቱ ለመገዛቱ 

የሚያሳይ ሰነድ ቅጂ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  

5) ከላይ የተጠቀሱት ቅድመ ኔታዎች እንደተጠበቁ ሆነው የዕቃው ኢንቮይስ በድርጅቱ ስም 

ካልተሰራ እና ለዕቃ ግዢ የዋለው ገንዘብ ለዕቃው ተብሎ በስምምነቱ ከተያዘው በጀት ካልሆነ 

በስሙ ዕቃውን የገዛው አካል ለድርጅቱ በስጦታ የሰጠ ለመሆኑ የሚያረጋግጥ የስጦታ 

ሰርተፊኬት ለባለስልጣኑ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ሆኖም በኢንቮይሱ ላይ የደርጅቱ ስም ተጠቅሶ 

በእሽጉ ዝርዘር ወይም የመጫኚያ ሰነድ ላይ የተጠቀሰው የድርጅቱ ሳይሆን የድርጅቱ ሥራ 

አስኪያጅ ወይም የሌላ የድርጅቱ ኃላፊ ስም ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ባለስልጣኑ ዕቃው ከታክስና 

ቀረጥ ነፃ እንዲገባ የድጋፍ ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል፡፡ 

 

6) ኢንሹራንስ የተከፈለበት ጠቅላላ ውድመት የደረሰበት ወይም ከአገልግሎት ውጭ የሆነ 

በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የገባ ዕቃ የፕሮጄክቱ ጊዜ ካላለቀና ሥራውን በመከናወን ላይ ከሆነ 

ባለስልጣኑ የተጠቀሰው ዕቃ ከታክስና ቀረጥ ነፃ እንዲገባ የትብብር ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል ፡፡   

7) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (5) መሠረት ዕቃውን በስጦታ ያገኘው ድርጅት ለተጠቀሰው ዕቃ 

ግዢ ተብሎ የተያዘው በጀት ምን ላይ እንደዋለ በዓመታዊ የሥራ ክንዋኔ ሪፖርት እና በኦዲት 

ሪፖርት መገለጽ ይኖርበታል፡፡ 

8) አንድ ያገለገለ ዕቃ ከታክስና ቀረጥ ነፃ እንዲገባ የሚፈቀደው ዕቃው አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ 

ከሚታሰበው ጊዜ ቢያንስ አንድ ሦስተኛ (1/3) የአገልግሎት ጊዜ የሚቀረው ከሆነና ለዕቃው 

መለዋወጫ በቀላሉ በሀገር ውስጥ የሚገኝለት የሆነ እንደሆነ ነው፡፡ 

6. በልዩ ሁኔታ ስለሚታዩ ጉዳዮች 

1) ማናቸውም ድርጅት በፕሮጀክት ስምምነት ወይም ፕሮፖዛል ከተጠቀሰው ተጨማሪ ተሸከርካሪ 

በታክስና ቀረጥ ነፃ መብቱ በመጠቀም እንዲገባለት የሚጠይቅ የሆነ እንደሆነ ባለስልጣኑ 

የድጋፍደብዳቤ የሚጽፈው፤ 

(ሀ) የተጠየቀው ተጨማሪ ተሸከርካሪ ለፕሮጄክቱ የሚያስፈልግ መሆኑ በባለስጣኑ የበላይ 

አካል የታመነበት ከሆነ፣ 



(ለ) ስምምነቱ ከተሻሻለ፤ 

ነው፡፡   

2) በግልጽ ከተከለከሉት ተሸከረካሪዎች ውጭ ዋጋቸው ከፍተኛ ለሆኑ የመስክ ተሸከርካሪዎች 

ባለስልጣኑ የድጋፍ ደብዳቤ የሚጽፈው፤ 

(ሀ) ለተሸከርካሪው የተያዘው በጀት በፕሮጄክቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ላይ ተፅህኖ የማያሳድር 

መሆኑ ሲረጋገጥ፤  

(ለ) ተሸከርካሪው ለፕሮጄክቱ ሥራ የሚያስፈልግ መሆኑ ሲታመንበት፤ 

(ሐ) ፕሮጄክቱ ተጨማሪ የተሸከርካሪ ፍላጎት እንደሌለው ሲረጋገጥ፤ እና 

(መ) ለተሸከርካሪው በተያዘው በጀት ለፕሮጄክቱ አስፈላጊ የሆነ ተጨማሪ ተሸከርካሪ ማቅረብ 

የሚቻልበት ሁኔታ አለመኖሩ ሲረጋገጥ፤ 

ነው፡፡ 

3) በፕሮጀክት ስምምነት ላይ የተጠቀሰው እና ኢንቮይስ ላይ የተጠቀሰው የዕቃ ዓይነት የተለያየ 

ሆኖ የተገኘ እንደሆነ የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት ጥያቄው ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ሆኖም 

ልዩነቱ መጠነኛ ከሆነና ልዩነቱ ሊፈጠር የቻለበት ምክንያት አሳማኝ ሆኖ ከተገኘ፣ ስምምነቱን 

የተፈራረመው አካል ዕቃው ለታቀደው ዓላማ በማዋል ረገድ ምንም ዓይነት ለውጥ 

እንደማያመጣ በደብዳቤ ካረጋገጠ እና ባለስልጣኑ ምክንያቱን ካመነበት የድጋፍደብዳቤ ሊጽፍ 

ይችላል፡፡  

4) አንድ ድርጅት ታክስ ከፍሎ ወደ ሀገር ለሚያስገባው ዕቃ የድጋፍ ደብዳቤ ከጠየቀ ባለስልጣኑ 

ዕቃው ድርጅቱ አላማውን ለማሳካት አስፈላጊ መሆኑን ካመነበት ለሚመለከው መንግሥታዊ 

አካል ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል፡፡  

7. ስለአስቸኳይ ጊዜ የዕርዳታ ዕቃዎች 

1) ማናቸውም ድርጅት በሚመለከተው የመንግስት አካል ውሳኔ መሠረት ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ 

የአስቸኳይ ጊዜ የዕርዳታ ዕቃዎች በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት በመጠቀም ለማስገባት ከፈለገ 

የድጋፍ ደብዳቤ እንዲሰጠው ለባለስልጣኑ ማመልከት ይችላል፡፡ 

2) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ቢኖርም፣ የባለስልጣኑ የበላይ አመራር 

የእርዳታ ዕቃዎቹ ከፕሮጀክቱ ጋር የሚዛመዱ መሆናቸውን እና ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ 



አገልግሎት ላይ የሚውሉ መሆናቸውን በማጣራት ወይም ድርጅቱ ከተፈራራሚ አካል የድጋፍ 

ደብዳቤ እንዲያመጣ በማድረግ በተጠቀሰው አንቀጽ የተመለከቱት መስፈርቶች ባይሟሉም 

የድጋፍ ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል፡፡ 

3) አገራዊ ጥሪን ወይም አገር አቀፍ የሆነ ፕሮጀክትን ለማሳካት የሚውሉ እቃዎች በሚሆኑበት ጊዜ 

ባለስጣኑ ጉዳዩን በማጣራት የድጋፍ ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል፡፡ 

8.  በሀገር ውስጥ የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት ካላቸው ስለሚገዙ ዕቃዎች 

1) ከታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የገባን ዕቃ ሀገር ውስጥ ከሚገኝ ሌላ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት 

ወይም የሲቪል ማኅበረሰብ ደርጅት ካልሆነ ማናቸውም ድርጅት ለመግዛት የሚፈልግ ድርጅት 

የድጋፍ ደብዳቤ በቅድሚያ ከባለስልጣኑ ማግኝት ይኖርበታል፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመልከቻ ለመግዛት የተፈለገውን ዕቃ 

ዓይነትና ብዛቱን፣ ዕቃው የተመረተበት ዘመን፣የዕቃውን የአገልግሎት ዘመን ፣የመለዋወጫ 

ዕቃዎች አቅርቦት፣ ከማን እንደሚገዛ፣ የሻጩን አድራሻ እና የሚገዛው ዕቃ ለድርጅቱ ተልዕኮ 

የሚኖረውን ጠቀሜታ የሚገልጽ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት በመጠቀም ለሚገዛ ዕቃ  

ባለስልጣኑ የድጋፍ ደብዳቤ የሚጽፈው፤ 

(ሀ) የሚገዛው ዕቃ ዓይነትና ብዛት በፌደራል መንግስት ወይም በክልል አካል በተፈራረመው 

ስምምነት ወይም ፕሮጀክት ፕሮፖዛል  የተጠቀሰ ከሆነ፤፤ 

(ለ) ዕቃውበፕሮጄክት ስምምነቱ ወይም በፕሮጄክት ፕሮፖዛሉ ያልተጠቀሰ ከሆነ ለፕሮጄክት 

ማስፈጸሚያነት የሚውል መሆኑን የተሻሻለ ስምምነት ማቅረብ ከተቻለ፤  

(ሐ) ለዚሁ ዕቃ የተቀመጠው የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት መጠቀሚያ የአገልግሎት ዘመን አንድ 

ሦስተኛ (1/3) የቀረው የሆነ እንደሆነ፤ 

ነው፡፡  

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ከሚቀርብ ማመልከቻ ጋር የሚከተሉትን ሰነዶች 

በአባሪነት መቅረብ ይኖርባቸዋል፤   

(ሀ) ፕሮጀክት ስምምነት ወይም ፐሮፖዛል፣ 



(ለ) እንደአስፈላጊነቱ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም አግባብ ያለው አካል ለጉምሩክ ኮሚሽን 

የፃፈው ደብዲቤ ፤ 

(ሐ) የሽያጭ ስምምነት፤ 

(መ) የዕቃው የባለቤትነት ማረጋገጫ፤ 

(ሠ) ዲክላራሲዮን፤ እና 

(ረ) የዕቃው መለያ፡፡     

5) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) (ሀ) ቢኖርም፣ ዕቃው ለአስቸኳይ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ 

የሚውል የሆነ እንደሆነ የፕሮጄክት ሰምምነት ባይኖርም ከሚመለከተው አካል የድጋፍ ደብዳቤ 

እንዲያመጣ በማድረግ በባለስልጣኑ የበላይ አካል ለሚመለከተው የመንግሥት አካል የድጋፍ 

ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል፡፡ 

9. ለድርጅት ስለተሰጠ ስጦታ የድጋፍደብዳቤ ስለመስጠት   

1) ከግብር ከፋይ ተቀናሽ እንዲሆን ለተሰጠው ስጦታ ከታክስ ነፃ ለመሆን የድጋፍ ደብዳቤ ለማግኘት 

ለባለስልጣኑ ማመልከት ይቻላል፡፡ 

 2) በባለስልጣኑ በልዩ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር፣ ማናቸውም ስጦታ በስጦታ አድራጊውና በስጦታ 

ተቀባዩ ወይም በስጦታ አድራጊውና በመንግሥት አካል መካከል በሚደረግ ስምምነት ላይ 

የተመሠረተ ሆኖ ለተሰጠው ስጦታ ሥልጣን ባለው አካል የተረጋገጠ የስጦታ ሰርቲፊኬት ማቅረብ 

ያስፈልጋል፡፡ 

 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርበው ማመልከቻ የተሰጠውን ስጦታ 

ዓይነት፣በገንዘብ ከሆነ የገንዘቡን መጠን፣ በዓይነት ከሆነ ትክክለኛውን የገበያውን ዋጋ፣ስጦታው 

ድርጅቱ ለተቋቋመበት ዓላማ የሚያበረክተውን አስተዋጽዎ እና ስጦታ አድራጊው ከድርጅቱ ጋር 

ያለውን ግኙነት የሚገልጽ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ድንጋጌዎች ለበጎ አድራጎት ዓላማ ራሱ ለሚያካሂደው የበጎ 

አድራጎት ተግባር በሚያውለው ስጦታ እንዲሁም መንግሥት ባደረገው ጥሪ መሠረት ለልማት፣ 

የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስከበር፣ ሰውሰራሽ ወይም የተፈጥሮ አደጋ ወይም 

ወረርሽኝ ለመከላከል ወይም ለተመሳሳይ ጥሪዎች ምላሽ ለመስጠት ለድርጅቱ በተሰጠው ስጦታ 

ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡   



 5) ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) አፈጻጸም “በጎአድራጎት ተግባር” ማለት ከታክስ ከፋይ ሠራተኞቹ 

ውጭ ለሌሎች ተረጂዎች የሚሰጥ የትምህርት፣ የጤና፣ የአካባቢ ጥበቃ ወይም ሌላ ሰብዓዊ 

እርዳታ ነው፡፡ 
 

6) የስጦታ ምስክር ወረቀት መቅረቡ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በፕሮጀክት ስምምነት ውስጥ በጀት ወይም 

ገንዘብ የተያዘለት ዕቃ በስጦታ የተገኘ እንደሆነ እና ለዕቃው የተያዘው ገንዘብ ለሌላ ሥራ 

እንደሚውል በግልጽ ከተመለከተ  የፕሮጄክቱ ስምምነት በማሻሻል ወይም የቃል ኪዳን ደብዳቤ 

በማቅረብ  የታክስና የቀረጥ ነፃ መብት ጥያቄው ሊስተናገድ ይችላል፡፡ 

7) ከዚህ በላይ ባሉት ድንጋጌዎች መሠረት የድጋፍ ደብዳቤ ያገኘ ድርጅት በስጦታ ያገኘውን ገንዘብ 

ወይም ንብረት ምን ላይ እንዳዋለው በዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ማካተት ይኖርበታል፡፡ 

8) በስጦታ እንደሚገባ በስምምነቱ የተመለከተ ዕቃ በግዢ ለማስገባት ከተፈለገ የግዢ ገንዘብ 

ከተያዘው የፕሮጄክት በጀት ወይም ገንዘብ የማይቀነስ መሆኑ እና የግዢው ገንዘብ ከፕሮጀክቱ 

በጀት ከ10% የማይበልጥ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 
 

10. ድርጅት ስለሚያገኘው ገቢ 

 1) ማናቸውም ድርጅት ለድርጅቱ ገቢማስገኛ እንዲሆን ካቋቋመው ድርጅት የሚያገኘውን ገቢ 

ጨምሮ ከሌላ ማናቸውም ምንጭ የሚያገኘውን ገቢ በተመለከተ ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን 

መብቱን ለመጠቀም የድጋፍ ደብዳቤ እንዲሰጠው ለባለስልጣኑ ማመልከት ይችላል፡፡  

 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርበው ማመልከቻ የገቢውን መጠን እና ገቢው 

ካቋቋመው ድርጅት የተገኘ መሆኑን የሚያሳይ ሆኖ ከንግድ ድርጅቱ የኦዲት ሪፖርት ጋር ተያይዞ 

መቅረብ ይኖርበታል፡፡   

11. በታክስ ባለሥልጣን ስለተወረሱ ዕቃዎች 

1) በፌዴራል ታክስ ባለሥልጣን የተወረሱ ለሰብዓዊ እርዳታ ሊውሉ የሚችሉ እቃዎችን ባለሥልጣኑ 

ለበጎ አድራጎት ድርጅት እንዲተላለፍ የወሰነ እንደሆነ ዕቃዎቹ የሚከፋፈሉት ወይም የሚሰራጩት 

በባለስልጣኑ አማካይነት ይሆናል፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ዕቃዎቹ የሚከፋፈሉት ወይም የሚሰራጩት ባለስልጣኑ 

በሚያወጣው ፍትሐዊና ግልጽ በሆነ መመዘኛ መሠረት ይሆናል፡፡ 

3) በመመዘኛው መሠረት ዕቃዎቹ የተሰጣቸው ድርጅቶች የተቀበሉትን ዕቃዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ 

ስለመዋሉ ለባለስጣኑ በሚያቀርቡት ዓመታዊ ሪፖርት ማካተት ይኖርባቸዋል፡፡    

13.   በታክስና ቀረጥነፃ መብት የተገኘን ዕቃን ስለመጠቀም እና ስለማስተላፍ 

1) ማናቸውም ድርጅት በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የተገኘን ዕቃ ከድርጅቱ ዓላማ እና ከታቀደለት 

አገልግሎት ውጭ መገልገል ወይም ገቢ የሚያስገኝ ድርጅት ካለው በድርጅቱ ወይም በሌሎች 



ማናቸውም ድርጅትና ሰው ይዞታ ሥር እንዲውል ወይም እንዲገለገሉበት ማድረግ የተከለከለ 

ነው፡፡ 

2) በቀረጥና ታክስ ነፃ መብት ወደ አገር የገባን ዕቃ የሚገለገል ድርጅት ዕቃውን ማስተላለፍ 

የሚችለው የቀረጥና የታክስ ነፃ መብት ላለው ሌላ ተመሳሳይ ድርጅት ነው፡፡ ሆኖም ዕቃውን 

በማስተላለፍ የሚገኘው ጥቅም የድርጅቱን ዓላማ ለማሳካት ያግዛል ብሎ ባለስልጣኑ ያመነበት 

እንደሆነ ወይም የሚገዛ ተመሳሳይ ድርጅት ያልተገኘ እንደሆነ አግባብ ያለው የታክስ 

ባለሥልጣን ያለው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ድርጅቱ ታክስ ወይም ቀረጥ ለሚከፍል 

የቀረጥና የታክስ መብት ለሌለው ማናቸውም ድርጅት እንዲተላለፍ መፍቀድ ይችላል፡፡ 

3) ከታክስና ቀረጥ ነፃ ሆኖ ወደ አገር የገባ ዕቃ ከአገር ሊወጣ አይችልም፡፡  

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የቀረጥና ታክስ ነፃ መብት የተሰጠው ሰው ከቀረጥና 

ታክስ ነፃ ሆነው የገቡ ዕቃዎችን እንዳስተላለፈ ከታክስ ባለሥልጣኑ በተጨማሪ ለባለስልጣኑ 

ማሳወቅ ይኖርበታል። 

5) ከቀረጥና ታክስ ሳይከፈልበት ወደ አገር የገባን ዕቃ በዋስትና ማስያዝ አይቻልም፡፡ 

14. ከታክስና ቀረጥ ነፃ በገባ ዕቃ ያለአግባብ ስለመገልገል 

በሌላ ሕግ የሚኖርበት ተጠያቂነት እንደተጠበቀ ሆነ፣ ባለስልጣኑ በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የተገኘን 

ዕቃ የታክስና ቀረጥ ነፃ መብቱ ከተሰጠበት ዓላማ እና ከታቀደለት አገልገሎት ውጪ በሌላ አገልግሎት 

ላይ ባዋለ ወይም ለሌላ ሰው ባስተላለፈ ማናቸውም ድርጅት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ሊወስድ 

ይችላል፡፡ 

15.  የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት ስለሚያካትት ስምምነት  

የታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የሚያካትት ከድርጅት ጋር የሚደረግ ማናቸውም ስምምነት ሁኔታዎች 

እስከፈቀዱ ድረስ በቅድሚያ ባለስልጣኑ በስምምነቱ ላይ አስተያየቱን እንዲሰጥበት መጠየቅ ይቻላል፡፡  

 

ክፍል ሦስት 

ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ ለመሆን የሚሰጥ የድጋፍደብዳቤ 

16. ከተጨማሪ እሴት ታከስ ነፃ የሆኑ ግብይቶች 



1) በሰብዓዊ ዕርዳታ መልክ ዕቃዎች የሚያቀርብ እና አገልግሎት የሚሰጥ፣እንዲሁም በተፈጥሮ 

አደጋ፤ የኢንዱስትሪ አደጋዎች እና በድንገት ለደረሱ ጉዳቶች መልሶ ማቋቋሚያ ተግባር 

የሚያከናውን ድርጅት ወደ ሀገር ለሚያስገባው ወይም በሀገር ውስጥ ለሚገዛው ከእሴት ታክስ 

ክፍያ ነፃ ለመሆን ከባለስልጣኑ የድጋፍደብዳቤ መጠየቅ ይችላል፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) አፈጻጸም፤ 

(ሀ) ሰው ሠራሽ ወይም የተፈጥሮ አደጋ በመድረሱ ምክንያት የአደጋ  ስጋትና አመራር ኮሚሽን 

ባደረገው የዕርዳታ ጥሪ መሠረት ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር ውስጥ የሚገዙ ዕቃዎችን 

ይጨምራል፤ 

(ለ) ስብአዊ እርዳታ ማለት በመንግስት እና በሌሎች ተቋማት የሚሰጠው የረጅም ጊዜ እርዳታ 

ተደራጅቶ መሰጠት እስከሚጀምር ድረስ በባለስልጣኑ በጊዜያዊነት ተመዝግበው እርዳታ 

ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ለአጭር ጊዜ የቁሳቁስና የሎጂስቲክስ ድጋፍ ማደረግ ሲሆን 

ለተፈናቀሉ ሰዎችን፣ ለስደተኞች እንዲሁም በተፈጥሮ አደጋ ፣ በጦርነት እና በረሃብ ለተጎዱ 

የሚደረግ እርዳታን ይጨምራል፤ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመልከቻ በዚሁ ድንጋጌ የተመለከቱትን 

የሚያሟላ መሆኑን በማመልከቻው መግለጽ ወይም ከሚመለከተው መንግሥታዊ አካል 

ስለሁኔታው የሚገልጽ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡  

17. ተጨማሪ እሴት ታክስን ስለማስመለስ 

1) ማናቸውም ድርጅት፤ 

(ሀ) ለተረጂዎች ጥቅም በሚውል ዕቃ ወይም አገልግሎት ላይ የሚከፈል ተጨማሪ እሴት 

ታክስ፤ ወይም 

(ለ) ለእርዳታ የሚውል ፕሮጄክት ለማከናወን የተከፈለ ተጨማሪ እሴት ታክስ፤ 

ለማስመለስ የድጋፍ ደብዳቤ እንዲሰጠው ማመልከት ይችላል፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርበው ማመልከቻ፤ 

 (ሀ) የዕቃውን ወይም የአገልገሎቱን ዓይነትና መጠን፤ 

(ለ) የዕቃውን ወይም የገልግሎቱን የገበያ ዋጋ፤ 

(ለ) እንደአግባቡ ዕቃው ወይም አገልግሎቱ ለተረጂዎች ወይም ለእርዳታ የሚውል ፕሮጄክት 

ለማከናወን የሚያስፈልግበትን ምክንያት፤ 

(ሐ) እንደአግባቡ የተረጂዎቹን ወይም የእርዳታ ተጠቃሚዎችን ብዛት፤  እና 

(መ) የዕቃውን ወይም የአገልግሎቱን አቅርቦት ቀጣይነት፤  



ማካተት አለበት፡፡ 

 

ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

18. ስለስም ዝውውርና የሰሌዳ (የታርጋ) ኮድ ለውጥ  

ከሀገር ውስጥ ከማንኛውም ህጋዊ አካል በስጦታ ለሚለገስ ወይም በግዢ ለሚገኝ ያገለገለ ተሸከርካሪ 

ለስም ዝውውር እና ለሰሌዳ ኮድ (ቁጥር ኮድ 35) ለውጥ የድጋፍደ ብዳቤ እንዲጻፍለት የሚጠይቅ 

ድርጅት ለስም ዝውውር እና የሰሌዳ (የታርጋ) ለውጥ ከሚያስፈልጉ ሰነዶች በተጨማሪ፤ 

1) በስጦታ የተሰጠ ከሆነ አግባብ ባለው አካል የተረጋገጠ የስጦታ ሰርቲፊኬት፤  

2) በግዢ የተገኘ ከሆነ፤  

(ሀ)  የግዢውን ስምምነት፤  

(ሐ) በግዢ የተገኘው ተሸከርካሪ በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የገባ ከሆነ እና የአገልግሎቱ ዘመኑ ከ10 

ዓመት በታች የሆነ እንደሆነ ተሸከርካሪው በታክስና ቀረጥ ነፃ መብት የገባ መሆኑንና የአገልግሎቱ 

ዘመኑ ከተጠቀሰው ዓመት በታች መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ማቅረብይኖርበታል፡፡ 

19. መዝገብ ስለማደራጀት 

 ባለስልጣኑ በታክስ ነጻ መብት በመጠቀም የተገኙ መብቶችንና ጥቅሞችን የሚመዘግብት መዝገብ 

ያደራጃል፡፡ በየጊዜው የሚከሰቱ ለውጦችን በመመዝገብ የመረጃውን ወቅታዊነት ይጠብቃል፡፡  

19. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 

ባለስልጣኑ ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

21. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ተፈርሞ በፍትህ ሚኒስቴር ከተመዘገበ በኋላ በባስልጣኑ 

ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ  ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 

ጂማ ዲልቦ ደንበል 

የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ዋና ዳይሬክተር 

 




