
ዯሽከዛካዘ ጏደ ሀገዛ ውቬጥ ኯዒቬገባት ይዝኴጋኰ?  

በዙሄኴ ጏኴዴ 01-13-18 

በዓኯዒችን ኯዏጀዏዘያ ጊዜ ኤክቪይዝ ታክቬ የዯጀዏዖው በእንግዝ ፓዛኲዒ በ1643 ዓ.ዔ ቩሆን 

በጏቅደ የዏንግቬት ገቢን ከፍ ኯዒድዖግ ታቬቦ የዯጣኯ እንደነበዛ የታዘክ ዏዛግብት ያቬዖዳኰ፡፡ 

በኢትዮጵያዔ ታክቨ ከዖጅዔ ጊዜያት ጀዔዜ ዯግባዙዊ እየዯደዖገ ቩሆን የዏንግቬትን የገቢ ቅዔ 

በዒቪደጉ ዖገድ የበኩኰን ዑና በዏጫጏት ኲይ ይገኛኴ፡፡  

ኤክቪይዝ ታክቬ የቅንጦት እቃዎች 

ሆነው ዋጋቷው ጧዏዖዔ 

ኴጧዏዖዔ ዏቧዖታዊ በዏሆናቷው 

የገበያ ፍኲጎታቷው በዒይቿንቬ ዕቃዎች 

ኲይ እንዲሁዔ የሕብዖዯቧቡን ጤንነት 

በዑጎዱና ዒህበዙዊ ችግዛ 

የዑያቬከትኰ ዕቃዎችን ጇቃቿዔ 

ኯዏቿነቬ ቩባኴ የዯጣኯ ታክቬ ነው፡፡ 

ታክቨ በንዳንድ የዯዏዖገ ዕቃዎች 

ኲይ ዒኯትዔ በሀገዛ ውቬጥ በዑዏዖደና ጏደ ገዛ ውቬጥ በዑገቡት ኲይ ብቻ የዑጣኴ ነው፡፡  

ኤክቪይዝ ታክቬ ኲዒው ዒህበዙዊ ጇቿዓታ የኳኲቷውን እና የህብዖዯቧቡን ጤንነት የዑጎዱ ዔዛቶችን 

ዏቿነቬ፣ የቅንጦት የሆኑ የፍጆታ እቃዎች ኲይ ዯፅዕኖ ዒቪደዛ እና የዏንግቬትን ገቢ ዒቪደግ ናቷው፡፡ 

የዏንግቬትን ገቢ ዒቪደግ ቩባኴ የዯሻኯ ገቢ ያኲቷው ሠዎች በዑጇቿዐባቷው እቃዎች እና የዏግዛት 

ፍኲጎታቷው በዒይቿንቬባቷው ዔዛቶች ኲይ ታክቨን በዏጣኴ ኯገዛ ዯጧዒዘ ገቢ ዒቬገኗት ነው፡፡ 

የቅንጦት እቃዎች ከሠው ኴጅ ዏቧዖታዊ ፍኲጎት በኲይ የሆኑ ናቷው፡፡ ኯዔቪኳ፡- ውድ የሆኑ ዏጇጦች፣ 

ቩጋዙ፣ ሽቶና የዏቪቧኰትን ያካትታኴ፡፡  



ይህ የታክቬ ዓይነት ኯህብዖዯቧቡ ጤንነት ደጋ የሆኑ የትዔባሆ እና ኳኵች ዔዛቶች ኲይ ዋጋቷው 

እንዲጧዔዛና የዯጇቃዑዎቸ ኀጥዛ እንዲቿንቬ ታቬቦ የዑጣኴዔ ነው፡፡ በዯጧዒዘዔ የሀገዛ ውቬጥ 

ዔዙቾችን ኯዒበዖታታት እንዲሁዔ ከውጪ የዑገቡ እቃዎች ሀገዛ ውቬጥ የዯዏዖደትን ከገበያ  ውጭ 

እንዳያደዛጓቷው ታቬቦ ይጣኲኴ። 

ይህ ታክቬ ከዑጣኴባቷው እቃዎች ውቬጥ ንዱ ዏኪና ነው፡፡ የግኴ ውቶዕቢኴ ኲይ ዔቬት ዓይነት 

ቿዖጥና ታክቬ ይጣኲኴ፡፡ እነቨዔ፡- የጉዔክ ቿዖጥ፣ ኤክቪይዝ ታክቬ፣ ዯጧዒዘ እቫት ታክቬ፣ ቨዛ 

ታክቬ እና ዊዝሆኴዲንግ ታክቬ ናቷው፡፡ ከኲይ የዯጇቿቨት ዔቬደ ታክቭች እያንዳንዳቷው የየዙቪቷው 

የታክቬ ዏጣኔ (tax rate) ያኲቷው ቩሆን ዏጣኔዎቸ ከዚህ በታች በቿዖበው ሠንጇዖዥ ዯዏኴክዯዋኴ፡፡ 

 

 

ኯዲቬ የግኴ ውቶዕቢኴ የዑከዝኯው ቿዖጥና ታክቬ የዑቧኲው በውቶዕቢኰ የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ ( 

Duty paying value) ኲይ ዯዏዛኩዞ ነው፡፡ የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ ኯግኴ ውቶዕቢኴ የጏጣው ጏጪ 

ድዔዛ ነው፡፡ ይህ ድዔዛ ውቶዕቢኴ ኯዏግዛት (cost)፣ ኯኢንሹዙንቬ (insurance)፣ እና ኯዒጓጓዝ 

(freight) እቬከ ኢትዮጵያ ድንበዛ ድዖቬ የጏጣውን ጏጪ ያካትታኴ፡፡  

ዯ.ኀ የቿዖጥና ታክቬ ዓይነቶች ዏጣኔ በዏቶኛ 

1. የጉዔክ ቿዖጥ 35 

2 ኤክቪይዝ ታክቬ-  

የዯሽከዛካዘው ቩንደዛ ቅዔ (cyliderical capacity) 

እቬከ 1300 ከሆነ 

30 

የዯሽከዛካዘው ቩንደዛ ቅዔ ከ1301 እቬከ 1800 60 

የዯሽከዛካዘው ቩንደዛ ቅዔ ከ1800 በኲይ ከሆነ 100 

3 ዯጧዒዘ እቫት ታክቬ 15 

4 ቨዛ ታክቬ  10 

5 ዊዝሆኴዲንግ ታክቬ 
3 



የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉዔክ ባኯሥኴጣን ጏደ ሀገዙችን የዑገቡ ዯሽከዛካዘዎችን የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ 

የዑያቪይ ዏዖጃ (data) ያጇናቿዖ ቩሆን ቬዏጪው የቿዖበውን ጏጪ ከዚሁ የዏዖጃ ቋት ጋዛ 

በዒዏቪከዛ በዑገኗው የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ ዏቧዖት ዯከፋዩ ቿዖጥና ታክቬ ይቧኲኴ፡፡   

ኯዔቪኳ፡- የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋው ብዛ 70,000፣ የቩንደዛ ቅዐ 1280 የሆነ ዲቬ ቶዮታ ኮዜኲ 

ውቶዕቢኴ ቢገባ፤ ቿዖጥና ታክቨን ኯዏጏቧን የዑከዯኰት ዔቬት የቬኳት ደዖጃዎች ይቧኲኰ፡፡ 

የዏጀዏዘያው የጉዔክ ቿዖጥ ቩሆን ዒቬከዝያ ዋጋው በጉዔክ ቿዖጥ ዏጣኔ በዒባዛት የዑቧኲ ነው፡፡ 

በዚህ ዏቧዖት ዯከፋዩ የጉዔክ ቿዖጥ 70,000 X 35/100 = 24,500 ይሆናኴ፡፡    

በቿጣይ የዑቧኲው ኤክቪይዝ ታክቬ ቩሆን በዚህ ቬኳት የውቶዕቢኰን የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ እና ዯከፋይ 

የጉዔክ ቿዖጥ በዏደዏዛ በኤክቪይዝ ታክቬ ዔጣኔ ዒባዛት ነው፡፡ በዚህ ቬኳት ዏቧዖት ዯከፋዩ 

ኤክቪይዝ ታክቬ ዏጇን (70,000 + 24,500) x 30% = 28,350 ይሆናኴ፡፡  

  

በቭቬዯኛ ደዖጃ የዑቧኲው ዯከፋይ የዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ቩሆን በዚህ ቬኳት የውቶዕቢኰን የቿዖጥ 

ዒቬከዝያ ዋጋ፣ ዯከፋይ የጉዔክ ቿዖጥ እና ኤክቪይዝ ታክቬ በዏደዏዛ በዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ዚት 

ይባዛኴ፡፡ በዚህ ዏቧዖት የዑከዝኯው ዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ብዛ (70,000 + 24,500 + 28,350) X 

15% = 18,427.5 ይሆናኴ፡፡   

 

በዙዯኛ ደዖጃ የዑቧኲው ቨዛ ታክቬ ቩሆን ቬኳደ የውቶዕቢኰን የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ፣ ዯከፋይ 

የጉዔክ ቿዖጥ፣ ኤክቪይዝ ታክቬ እና ዯጧዒዘ እቫት በዏደዏዛ በቨዛ ታክቬ ዏጣኔ ዒባዛት ነው፡፡ 

በዚህ ዏቧዖት የዑከዝኯው ቨዛ ታክቬ (70,000 + 24,500 + 28,350+ 18,427.5) X 10% = 

14,127.75 ብዛ ይሆናኴ፡፡  

በዔቬዯኛ ደዖጃ ዯከፋዩን ዊዝሆኴዲንግ ታክቬ ነው፡፡ ይህ ታክቬ የዑቧኲው የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋን 

በዊዝሆኴዲንግ ታክቬ ዏጣኔ በዒባዛት ነው፡፡ በዚህ ዏሠዖት ዯከፋዩ የዊዝሆኴዲንግ ታክቬ 70000 x 

3/100 = 2100.00 ብዛ ይሆናኴ፡፡ 

በዏጧዖሻው የቬኳት ደዖጃ ሁኰዔ ዯከፋይ ቿዖጥና ታክቭች ይደዏዙኰ፣ በዚህ ዏቧዖት ዏንግቬት 

ከውቶዕቢኰ የዑቧበቬበው ቿዖጥና ታክቬ ቬኳት ድዔዛ 24,500 + 28,350+ 18,427.5 + 



14,127.75 + 21,000 = 87505.25 ብዛ ይሆናኴ:: 

በቭቬዯኛ ደዖጃ የዑቧኲው ዯከፋይ የዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ቩሆን በዚህ ቬኳት የውቶዕቢኰን የቿዖጥ 

ዒቬከዝያ ዋጋ፣ ዯከፋይ የጉዔክ ቿዖጥ እና ኤክቪይዝ ታክቬ በዏደዏዛ በዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ዚት 

ይባዛኴ፡፡ በዚህ ዏቧዖት የዑከዝኯው ዯጧዒዘ እቫት ታክቬ ብዛ 18,427.5 = (70,000 + 24,500 + 

28,350) X 15% ይሆናኴ፡፡   

በዙዯኛ ደዖጃ የዑቧኲው ቨዛ ታክቬ ቩሆን ቬኳደ የውቶዕቢኰን የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋ፣ ዯከፋይ 

የጉዔክ ቿዖጥ፣ ኤክቪይዝ ታክቬ እና ዯጧዒዘ እቫት በዏደዏዛ በቨዛ ታክቬ ዏጣኔ ዒባዛት ነው፡፡ 

በዚህ ዏቧዖት የዑከዝኯው ቨዛ ታክቬ ብዛ 14,127.75= (70,000 + 24,500 + 28,350+ 

18,427.5) X 10% ይሆናኴ፡፡  

በዔቬዯኛ ደዖጃ ዯከፋዩን ዊዝሆኴዲንግ ታክቬ ነው፡፡ ይህ ታክቬ የዑቧኲው የቿዖጥ ዒቬከዝያ ዋጋን 

በዊዝሆኴዲንግ ታክቬ ዏጣኔ በዒባዛት ነው፡፡ በዚህ ዏሠዖት ዯከፋዩ የዊዝሆኴዲንግ ታክቬ 

70000x3/100=2100.00 ብዛ ይሆናኴ፡፡ 

በዏጧዖሻው የቬኳት ደዖጃ ሁኰዔ ዯከፋይ ቿዖጥና ታክቭች ይደዏዙኰ፣ በዚህ ዏቧዖት ዏንግቬት 

ከውቶዕቢኰ የዑቧበቬበው ቿዖጥና ታክቬ ቬኳት ድዔዛ ብዛ 87505.25= 24,500 + 28,350+ 

18,427.5 + 14,127.75+21,000 ይሆናኴ:: 

 

 


