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P0Fسرمایه گذاری خارجی در اتیوپی؛ فرآیند و مشوق ها

1 

دولت اتیوپی به منظور حمایت از راه اندازی كسب و كار تجاری و سرمایه گذاری 
خارجی در این كشور، شرایط و تسهیالت ویژه ای را برای شركت های داخلی و خارجی در نظر 

گرفته است. معافیت از پرداخت تعرفه گمركی برای واردات مواد اولیه، معافیت از مالیات بر 
درآمد و مشوق های ارزی از جمله تسهیالت درنظرگرفته شده برای این منظور است.  

) و وزارت بازرگانی این EICبراساس قوانین اتیوپی، كمیسیون سرمایه گذاری اتیوپی (
 و كسب و  كشور، متصدی صدور مجوز فعالیت و تنظیم و نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری

كار تجاری در این كشور هستند.  

 

فرآیندكسب مجوز سرمایه گذاری در اتیوپی 

شركت ها و سازمان هایی كه تمایل به سرمایه گذاری در اتیوپی را دارند باید به كمیسون 
سرمایه گذاری اتیوپی مراجعه كنند  فرآیند دریافت مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی بسته به 
اینكه سرمایه گذار به تنهایی و یا با یک شریک داخلی اقدام به سرمایه گذاری می كند، به شرح ذیل 

است. 

 

سرمایه گذاری انحصاری 

دریافت اطالعات الزم و مدارک مورد نیاز از دپارتمان اطالعات و توسعه سرمایه گذاری  -1
 ).EICكمیسون سرمایه گذاری اتیوپی (

دریافت فرم درخواست برای سرمایه گذاری از میز اطالعات كمیسون سرمایه گذاری  -2
 اتیوپی.

تكمیل و ارائه فرم درخواست برای سرمایه گذاری به همراه پاسپورت و ویزا به دپارتمان  -3
 ).EICمجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی (

                                      
1 Starting a business, http://www.investethiopia.gov.et/investment-process/starting-a-business 



) EICدریافت نامه افتتاح حساب از دپارتمان مجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی ( -4
 .)NBEجهت افتتاح حساب در بانک ملی اتیوپی (

 انتقال و ذخیره سازی سرمایه مورد نیاز كسب و كار در حساب بانكی افتتاح شده.  -5
 دریافت نامه گواهی از بانک ملی اتیوپی مبنی بر افتتاح حساب و ذخیره سازی سرمایه. -6
). EICدریافت مجوز از دپارتمان مجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی ( -7

 

سرمایه گذاری مشترک 

دریافت اطالعات الزم و مدارک مورد نیاز از دپارتمان اطالعات و توسعه سرمایه گذاری  -1
 ).EICكمیسون سرمایه گذاری اتیوپی (

دریافت فرم درخواست برای سرمایه گذاری از میز اطالعات كمیسون سرمایه گذاری  -2
 اتیوپی.

تكمیل و ارائه فرم درخواست برای سرمایه گذاری به همراه پاسپورت و ویزا و سند  -3
 ).EICشركت مادر به دپارتمان مجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی (

) EICدریافت نامه افتتاح حساب از دپارتمان مجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی ( -4
 .جهت افتتاح حساب در یک بانک اتیوپی 

 افتتاح حساب و ذخیره سرمایه. -5
 دریافت نامه گواهی از بانک مبنی بر افتتاح حساب و ذخیره سازی سرمایه. -6
 ).EICدریافت مجوز از دپارتمان مجوز و ثبت كمیسون سرمایه گذاری اتیوپی ( -7

حداقل سرمایه مورد نیاز 

 200حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری خارجی در اتیوپی به صورت انحصاری، 
 هزار دالر است.

 هزار دالر 150حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری مشترک با یک سرمایه گذار داخلی، 
 است.

شایان ذكر است، سرمایه سپرده گذاری شده در بانک، بلوكه نخواهد شد و سرمایه گذار پس از 
 اخذ مجوز از كمیسیون سرمایه گذاری می تواند از سرمایه خود استفاده كند.

مشوق های سرمایه گذاری 



مشوق های مالی الف) 

معافیت گمركی 

 درصد كاالهای سرمایه ای كه توسط سرمایه گذار وارد می شود مانند ماشین آالت 100
و لوازم كارخانه ای و مصالح ساختمانی، از پرداخت تعرفه گمركی و مالیات های وارداتی معاف 

 درصد از مجموع ارزش كاالی سرمایه ای وارداتی از تعرفه گمركی 15است. لوازم یدكی نیز تا 
معاف است. 

اگر سرمایه گذاری در حوزه كشاورزی و تولید باشد، سرمایه گذار به صورت نامحدود و 
 سال از پرداخت عوارض 5اگر سرمایه گذاری در حوزه های دیگر باشد، سرمایه گذار برای 

گمركی برای كاالهای سرمایه ای وارداتی معاف می شود. 

اگر سرمایه گذار، كاالهای سرمایه ای خود را از تولیدكننده داخلی خریداری كند، پول 
پرداخت شده جهت تعرفه گمركی واردات مواد اولیه به كار رفته در تولید آن محصول به وی 

بازگردانده می شود. 

این حقوق قابل انتقال به سرمایه گذار دیگر است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ي گذاران خارجهي شوند (جهت سرماي مي تعرفه گمركتي كه مشمول معافييحوزه ها

 زيرمجموعه ها حوزه سرمايه گذاري

 توليد .1

صنايع غذايي، صنايع نوشيدني، صنايع نساجي، 
صنايع چرم، صنايع محصوالت چوبي، صنايع 

شيميايي، صنايع كاغذ، صنايع دارويي، صنايع 
پالستيكي، محصوالت معدني غير فلزي، صنايع 

فلزات اساسي، صنايع فلزات ساخته شده، صنايع 
كامپيوتري، الكترونيكي و نوري، صنايع الكتريكي، 

صنايع ماشين آالت، توليد مجتمع كشاورزي، 
صنايع ماشين هاي سبك و سنگين، صنايع توليد 

اسباب منزل و اداره، توليد محصوالت ديگر (جواهر 
 آالت، لوازم موسيقي، وسايل ورزشي و سرگرمي).

 كشاورزي .2
توليد محصول، توليد دام، مزرعه هاي مشترك (دام 

 و محصول)، جنگل داري
 ---- فناوري اطالعات و ارتباطات .3

 ---- توليد، انتقال و تامين انرژي برق .4

 هتل و گردشگري .5
طراحي و ساخت هتل، متل، مسافرخانه و رستوران، 

 تورهاي گردشگري درجه يك

 قراردادهاي ساختماني .6
قراردادهاي ساختماني، حفاري چاه و آب هاي 

 معدني درجه يك

 آموزش و پرورش .7
تحصيالت راهنمايي و دبيرستان با ايجاد ساختمان 

 مستقل، آموزش هاي فني و حرفه اي

 خدمات درماني .8
خدمات درماني همراه با ساختن ساختمان مورد 

 نظر
 --- معماري و مهندسي .9

واردات ال پي جي و قير  .10
 طبيعي

 واردات گاز مايع و قيرطبيعي

 



 

معافیت مالیات بر درآمد 

سرمایه گذاران در حوزه های تولید، كشاورزی، تولید، انتقال و تامین برق و فن آوری 
 سال 9اطالعات و ارتباطات، بسته به نوع فعالیت و مكان از معافیت های مالیاتی برای یک سال تا 

بهرمند می شوند. 

 

 معافيت ماليات بر درآمد در اتيوپي

 حوزه سرمايه گذاري
آديس آبابا و منطقه ويژه 

 اروميا در اطراف آديس آبابا
 مناطق ديگر

  سال6 تا 2  سال5 تا 1 صنايع غذايي
  سال4 تا 2  سال3 تا 1 صنايع نوشيدني

  سال6 تا 3  سال5 تا 2 صنايع نساجي
  سال6 تا 3  سال5 تا 2 صنايع چرم

  سال3  سال2 صنايع محصوالت چوبي
  سال6 تا 3  سال5 تا 2 صنايع شيميايي

  سال6 تا 2  سال5 تا 1 صنايع كاغذ
  سال6 تا 5  سال5 تا 4 صنايع دارويي اساسي

  سال5 تا 2  سال4 تا 1 صنايع پالستيكي
  سال5 تا 2  سال4 تا 1 محصوالت معدني غير فلزي

  سال6 تا 4  سال5 تا 3 صنايع فلزات اساسي
  سال4 تا 2  سال3 تا 1 صنايع فلزات ساخته شده

صنايع كامپيوتري، 
 الكترونيكي و نوري

  سال5 تا 3  سال4 تا 2

  سال5 تا 4  سال4 تا 2 صنايع الكتريكي
  سال6  سال5 صنايع ماشين آالت

  سال5  سال4 توليد مجتمع كشاورزي



صنايع ماشين هاي سبك و 
 سنگين

  سال6 تا 3  سال5 تا 2

صنايع توليد اسباب منزل و 
اداره (به جز محصوالت 

 سراميكي)
  سال5 تا 2  سال4 تا 1

توليد محصوالت ديگر (جواهر 
آالت، لوازم موسيقي، وسايل 

 ورزشي و سرگرمي)
  سال2  سال1

 

 15سرمایه گذارانی كه در مناطق گامبال، بنشانگول، گوموز، آفار (به جز مناطقی در 
كیلومتری شرق و غرب رودخانه آواش)، سومالی، مناطق گوجی و بورنا (در اورومیا)، منطقه 
اومو جنوبی، سجن (دراشه، آمارو، كونسو و بورجی)، منطقه بنچ ماجی، منطقه مردم، منطقه 
شكا، منطقه داورو، منطقه كفا، مناطق كونتا و باسكتو؛ سرمایه گذاری كنند پس از پایان مدت 

 درصد تحفیف مالیاتی بهره مند می شوند. 30معافیت مالیاتی به مدت سه سال متوالی از 

 درصد افزایش دهد و یا خط تولید 50اگر سرمایه گذاری، میزان تولید و خدمات فعلی را 
 درصد موجود راه اندازی كند، از معافیت مالیاتی مجدد (به اندازه ذكر 100و خدمت جدید معادل 

شده در جدول باال) بهره مند می شود. 

 درصد تولید و خدمات خود را صادر می كنند و یا به یک 60سرمایه گذارانی كه 
صادركننده دیگر می دهند برای دو سال دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. 

 

ب) مشوق های غیر مالی 

این مشوق ها، به تمام صادركنندگانی اعطا می شود كه محصوالت خود را صادر كنند. 

جبران ضرر 

اگر سرمایه گذاری در حین كار دچار ضرر شود، به میزان نصف مدت معافیت مالیاتی، از 
معافیت مالیاتی مجدد برخوردار می شود. 



 

ج) مشوق های صادراتی 

به جز تعداد محدودی محصوالت (مانند پوست نیمه پرداخته شده دام)، همه محصوالت 
صادراتی از مالیات معاف هستند. 

صادركنندگان از پرداخت تعرفه گمركی مواد اولیه به  طرح بازپرداخت عوارض گمركی:
كار رفته در محصوالتشان معاف هستند و هزینه این مواد در هنگام صادرات كاال، به 

صادركننده بازگردانده می شود. 

این كوپن، سند چاپی است كه ارزش پولی دارد و از ابتدا به صادركننده به  طرح كوپن:
جای عوارض و مالیات پرداختی برای واردات مواد اولیه اعطا می شود. 

تولیدكنندگانی كه امكان استفاده از طرح كوپن را ندارند می توانند به قید  طرح انبار:
 ضمانت، كارخانه یا انبار واردات مواد اولیه معاف از عوارض گمركی ایجاد كنند.

 درصد از درآمد های ارزی خود را در 20به صادركنندگان این مجوز داده می شود كه 
حساب بانكی و جهت فعالیت های آتی خود ذخیره كنند و بانک ملی اتیوپی، سیاست های 

دولت اتیوپی به سرمایه گذارانی كه  كنترلی قیمت را برای محصوالت آنها اعمال نخواهد كرد.
محصوالت خود را صادر می كند نسبت به بازگشت پول محصوالتشان تضمین می دهد كه این 

مسئله خطرهای صادرات را برای سرمایه گذار كاهش می دهد. 

د) مشوق های ارزی 

سرمایه گذار در موارد زیر می تواند سرمایه مورد نظر خود را با ارز قابل تبدیل از اتیوپی 
خارج كند: 

سود و سهام  •
میزان اصلی و بهره وام های خارجی  •
پرداخت های مرتبط با قرارداد های انتقال فن آوری  •
درآمد حاصل از فروش یا انحالل كسب و كار تجاری  •
غرامت پرداخت شده به سرمایه گذار  •
درآمد حاصل از فروش سهام یا بخشی از مالكیت یک كسب و كار تجاری به سرمایه  •

گذار داخلی 



روند ثبت شركت تجاری در اتیوپی 

انتخاب نام تجاری برای شركت  -1

در این مرحله، كارآفرین باید نام تجاری انحصاری برای شركت خود انتخاب كند كه قبال 
استفاده نشده و قوانین دولت اتیوپی را نقض نكند. كارآفرین با مراجعه به وزارت بازرگانی و یا 

دفاتر تابعه آن درخواست نام خود را ارائه می دهد و آنها در مدت زمان اندک، نام را مورد 
بررسی قرار داده و در صورت لزوم، نام های پیشنهادی را اعالم می كنند. این مرحله یک روزه 

 بیر هزینه دارد. 27است و 

 

احراز هویت اسناد شركت ها  -2

مدارک شركت از جمله اساسنامه شركت برای تایید به اداره احراز هویت اسناد و ثبت شركت ها 
داده می شود. سرمایه گذار و شركای وی باید با مدارک شناسایی معتبر در این اداره حاضر شوند. 

 بیر هزینه دارد.  390 روزه است و 2این مرحله، 

 

) TINكسب شناسه مالیاتی ( -3

سرمایه گذار پیش از ثبت شركت تجاری باید نسبت به كسب شناسه مالیاتی از اداره مالیات و 
گمرک اقدام كند. سرمایه گذار باید فرم درخواست این شناسه را همراه اساسنامه شركت به اداره 

مربوطه ارائه دهد. این مرحله، یک روزه است و هزینه ای ندارد. 

 

ارائه مدارک مورد نیاز جهت دریافت معرفی نامه از وزارت بازرگانی برای  -4
بازكردن حساب بانكی 

در این مرحله سرمایه گذار مدارک الزم از جمله اساسنامه شركت، شناسه مالیاتی، كارت 
شناسایی و در صورت لزوم وكالت نامه خود را به بخش ثبت تجاری وزارت بازرگانی تحویل 

داده تا نامه ای از این وزارت خانه جهت معرفی به بانک و افتتاح حساب دریافت كند. این مرحله، 
یک روزه است و هزینه ای ندارد. 



فتتاح حساب بانكی ا -5

سرمایه گذار پس از دریافت نامه، جهت افتتاح حساب به بانک مورد نظر مراجعه كرده و ضمن 
افتتاح حساب، حداقل سرمایه الزم برای تاسیس شركت را در حساب ذخیره می كند. این مرحله، 

 یک روزه است و هزینه ای ندارد.

گواهی ثبت تجاری  -6

پس از افتتاح حساب، سرمایه گذار نامه ای از بانک مبنی بر اینكه حساب مورد نظر افتتاح شده و 
سرمایه الزم ذخیره شده، دریافت كرده و آن را به اداره ثبت تجاری وزارت بازرگانی داده تا 

برای وی گواهی ثبت تجاری صادر شود. در این مرحله، سرمایه گذار، اساسنامه شركت را نیز 
  بیر هزینه دارد. 102ثبت می كند. این مرحله، یک روزه است و 

سفارش مهر شركت  -7

اگرچه قانون شركت را ملزم به داشتن مهر نمی كند اما در عمل هر شركت نیاز به مهر دارد. از 
آنجا كه سفارش مهر به بخش خصوصی انجام می شود، مدت زمان آماده شدن و قیمت آن متفاوت 

 است.

ثبت اطالعات پرسنل شركت در یک صندوق بازنشستگی  -8

 روز پس از تاسیس شركت یا استخدام كارمند و 60صاحب یا صاحبان شركت موظف هستند كه 
كارگر، مشخصات وی را در یكی از صندوق های بازنشستگی ثبت كنند. بر اساس قانون اتیوپی، 

 درصد نیز از كارفرما 9 درصد از مجموع حقوق كارگر و 7حق بازنشستگی كارمند و كارگر، 
 دریافت می شود. 

) VATثبت شركت در اداره مالیات بر ارزش افزوده ( -9

 هزار بیر باشد، صاحب یا صاحبان شركت باید برای 500اگر حداقل چرخه مالی یک شركت 
) در اداره مالیات و گمرک ثبت نام كنند. این مرحله یک روزه است VATمالیات بر ارزش افزوده (

 و هزینه ای ندارد.

 اخذ مجوز فعالیت صنفی -10

سرمایه گذار باید بسته به حوزه صنفی كه می خواهد در آن فعالیت كند، مجوز آن صنف را از 
 واحد دولتی مربوطه دریافت كند. این مرحله یک روزه است و هزینه ای ندارد.



انتشار نامه شركت در روزنامه سراسری  -11

 روز در یک روزنامه 15صاحب یا صاحبان شركت باید نام تجاری شركت خود را به مدت 
سراسری منتشر كنند و اگر در این مدت شكایتی علیه آنها ثبت نشود، می توانند نام مربوطه را 

 بیر هزینه دارد. 300 روزه است و 15برای خود انتخاب كنند. این مرحله  

 

ثبت انحصاری نام شركت  -12

پس از انتشار نام تجاری شركت در روزنامه سراسری، صاحب یا صاحبان آن شركت می توانند 
با مراجعه به وزارت بازرگانی اتیوپی یا ادارات ایالتی آن و پرداخت هزینه الزم، نسبت به ثبت 

 بیر هزینه دارد. 27نام انحصاری شركت اقدام كنند. این مرحله یک روزه است و 

 

صدور مجوز فعالیت   -13

متقاضی با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله شناسه مالیاتی، مجوز صنفی و پرداخت هزینه 
های الزم، مجوز فعالیت شركت خود را از وزارت بازرگانی دریافت می كند. 

 

- خرید و نصب دستگاه پوز فروشگاهی 14

بر اساس قوانین دولتی اتیوپی و منظور دریافت و محاسبه میزان مالیات بر ارزش افزوده، هر 
 10 هزار تا 5فروشگاه و شركتی موظف به خرید و نصب دستگاه پوز است. این دستگاه ها از 

هزار بیر قیمت دارد. 
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