
ጠቅልለው ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ቀረጥና ታክስ ከፍለው እቃዎችን ለማስገባት ለሚፈልጉ አመልካቾች 

 እባክዎ አገልግሎቱን አዘጋጅተን እንድንስጥዎ በጥንቃቄ አንብበው አስፈለጊውን ማስረጃዎች ከነ ፎቶ ኮፒያቸው አያይዘው ያቅርቡ/ይላኩ፡ 

 አምስት አመትና ከዚያ በላይ በውጭ አገር የኖሩ መሆን ይኖርቦታል 

 በአምስት አመት ውስጥ ከአንድ ግዜ በላይ አገልግሎቱን መጠየቅ አይችሉም 

 አገልግሎቱን በፓስታ ቤት በኩል ለምትጠይቁ አመልካቾች እባክዎ መላኪያዎም ሆነ መመለሻ ፖስታዎ ትራኪንግ ቁጥር ባለው የፖስታ አገልግሎት 

እንዲጠቀሙ እንመክራለን፡፡ 

አገልግሎቱ ለማግኘት የሚከተሉትን መስፈርቶች ያሟሉ 

1 አመስት አመትና ከዚያ በላይ በውጭ አገር መቆየትዎን የሚያሳይ ማስረጃ አንድ ኮፒ ማቅረብ (የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ ወይም ሌላ ማስረጃ) 

2 ኢትዮጵያዊ ከሆኑ አገልግሎቱ ያላበቃ ፓስፖርት ወይም በትውልድ ኢትዮጵያዊ ከሆኑ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ በሶስት ኮፒ 

3 አሊያንስ ካርድ ወይም የኢሚግሬሽን ስታተስ 3 ኮፒ 

4 የአገልግሎት ክፍያ $58.80 ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ የባንክ ትራንስፌር 

5 መጠየቂያ ቅጽ አንድ ኮፒ መሙላት 

6 የሚያስገቡት እቃዎች ዝርዝር በሶስት ኮፒ 

7 በመልዕክት /Mail/ የሚልኩ ከሆነ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ ከነቴምብሩ አብሮ መላክ 

                  ማሳሰቢያ፡ 

 ያለ ውጪ  ምንዛሬ ቀረጥና ታክስ ከፍሎ ማስገባት የሚቻለው ከየዕቃው ዓይነት በነጣላ አንድ(one piece) እንደዕቃው ባህሪ በሴት    

አንድ/one set/ብቻ  ነው፡፡ ለአንድ ዓይነት ዕቃ ከአንድ በላይ ቀረጥና ታክስ ተከፍሎም ቢሆን ያለውጪ ምንዛሪ ማስገባት ያልተፈቃደ 

ከመሆኑም በተጨማሪ ከአንድ piece/set  የበለጠ መሆኑ በፍተሻ ከተረጋገጠ የቀረጥና ታክሱን እጥፍ ቅጣት ከፍሎ እንደሚስተናገድ 

 በኢንቨስትመንት መስክ ለተሠማሩ በሉብቶችም እስከ ብር 5,000,000/አምስት ሚሊዮን/በአገር ውስጥ ኢንቨስት ላደረጉ ባለሀብቶች እስከ 

10,000 /አስር ሺህ/ ዶላር የሚያወጣ የግል መገልገያ ከየአይነቱ አንድ አንድ /ተሸከርካሪን ሳይጨምር/ ማስገባት ይችላሉ፡፡ 

 

 

http://www.ethiopianembassy.org/ConsularServicesAM/ConsularService.php?Page=ID_04.htm&left=4


የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞራሲያዊ ሪፑብሊክ ኤምባሲ Embassy of the Federal Democratic Republic of  Ethiopia                      

 ቶኪዮ        Tokyo 

  5 ዓመትና ከዚያ በላይ በውጭ አገርቆይተው ጠቅልለው ወደ አገር ቤት የሚገቡ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን ቀረጥና ታክስ ከፍለው 

የሚያስገቧቸው የእቃ ዝርዝር 

ማሳሰቢያ፡ 

      ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ከየዓይነቶቹ የሚፈልጉትን በመምረጥ One Piece /One Set  ቀረጥ ከፍለው ማስገባት ይችላሉ፡፡ 

ተ.ቁ የዕቃ ዝርዝር ተ.ቁ የዕቃ ዝርዝር 
 

1. ስላይድ ኘሮጀክተር 26. የጋዝ ሲሊንደር ትልቁ 
2. 5 ሰው የሚይዝ ጀልባ 27. ኦቭን 
3. ቲቪ 28. የውሃ ማሞቂያ ግድግዳ ላይ ተለጣፊ 
4. የግል አውቶሞቢል 29. የፀጉር መታጠቢያ ገንዳ 
5. ቁምሳጥን 3ዐ. የባኞ ገንዳ 
6. ኮንትሮል ቡፌ 31. የመፀዳጃ መቀመጣ ገንዳ 
7. አልጋ 32. የአዋቂ ብስክሌት 
8. ድሬሲንግ ቴብል 33. በኤሌትሪክ የሚሠራ መፍጫ 
9. የሳሎን ጠረጴዛ 34. በኤሌክትሪክ የሚሠራ ብስክሌት 
1ዐ. ወንበር 35. የጠረጴዛ ቴኒስ መጫመቻ ካሴት 
11. አረቢያን መጅሊስ 36. ፓያኖ ባለእግር ለቤት ውስጥ አገልግሎት 
12. ሶፋ ሌዘር 

ሶፋ የጨርቅ ከሁለቱ አንዱን ብቻ 
37. የሙዚቃ ኪ ቦርድ መጫወቻ 

13. ስኘሪንግ ፍራሽ 38. ጊታር 
14.  

የመጽሐፍ መደርደሪያ ሺልፍ 
39. ቪዲዮ ካሜራ መካከለኛ 

ቪዲዮ ካሜራ NVM 9500 cm ከነዚህ ውስጥ 
ቪዲዮ ካሜራ ትንሹ          አንዱን ብቻ 

15. የመጠጥ /ዕቃ ማመላለሻ ጋሪ 4ዐ. ደብል ዴክ 
16. አየር ማስወጪያና ሽታ መከላከያ /ፋን/ 41. ዴክ ኖርማል 
17. ወንበር (የመናፈሻ) 42. ቪሲዲ 
18. አልጋ (የመናፈሻ) 43. ዲቪዲ 
19. ድንኳን (የመናፈሻ) 44. ዲስክቶኘ ኮምፒዩተር 
2ዐ. ቲቪ ራክ 45. ላኘቶኘ ኮምፒዩተር 
21. ምንጣፍ ሲንቴቲክ 3 በ 4 ሜትር 46. ኘሪንተር ኮምፒዩተር 
22. ምንጣፍ ጆንያ ሥራ 3 በ 4 ሜትር 47. ፍሪጅ CFC Based 
23 የጋዝ ምድጃ ባለ 2 መጣጃ ከእነዚህ 

የጋዝ ምጅጃ ባለ 4 መጣጃ ውስጥ አንዱን 
የጋዝ ምድጃ ባለ 5 መጣጃ ብቻ 

48. የዕቃ ማጠቢያ ማሽን 

24. የወጥ ቤት ዕቃ ማጠቢያ ሲንክ 49. የልብስ ማጠቢያ ማሽን 
25. የአትክልት /የምግብ መፍጫ ኘሮሰሰር 5ዐ. ቫቢዩም ክሊነር 
ተ.ቁ  

የዕቃ ዝርዝር 
 

51.  
የቴኘ ስፒከር 

 

52.  
የመኪና ቴኘ ከነስፒከሩ 

 

53.  
ፋክስ 

 



54.  
የፀጉር ካስክ 

 

55.  
የፀጉር ስቲም 

 

56.  
4 in one fax/ Printer, Copier@Scanner 

 

57.  
ስካነር 

 

58. የተለያዩ ድሪል 5ዐዐ ዋት  

59.  ቲቪ 
 ባለ 14 ኢንች 
 ባለ 2ዐ ኢንች     
 ባለ 21 ኢንች 
 ባለ 25 ኢንች    /ከእነዚህ ውስጥ አንዱን/ 
 ባለ 29 ኢንች 
 

 

6ዐ. ሲዳ ማጫወቻ 
 ባለ 1 ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ  
 ባለ 3 ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ /ከነዚህ ውስጥ አንዱንብቻ 
 ባለ 5 ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ     
 ባለ 9 ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ  

 

61.  
የሳር ማጨጃ አነስተኛ መኪና 

 

62.  
ጄኔሬተር ባለ 4 ኪሎ ዋት 

 

63.  
ሃንድ ቱልስ ሴት አነስተኛ 

 

64.  
ሳተላይት ዲሽ ከነሪሲቨር እና ኤልኤንቢ 

 

65.   
የልብስ ስፌት መኪና ከነዲናሞ 

 

66.  
የመኪና ጎማ ከነቸርኬው 

 

 

የአመልካች ስም --------------------------------------------  ፊርማ -------------------------------- ቀን --------------------------- 

 


