
1. What you need for a tax refund

·	Get	a	tax	form	from	the	shop.
·	Fill	in	the	form	completely	(by	using	the	

Latin	alphabet).

在商店里
1.	您必须为退税做的准备

•	 向商店索取退税表格

•	 用拉丁字母完整填妥表格

Shop

2.  Purchases in checked luggage 

•	Inform	the	check-in	staff	of	your	airline	
about	your	wish	for	a	tax	refund.

•	They	will	label	your	bags	and	return	them	
to	you.	

•	You	need	your	labeled	bags	for	
presentation	at	customs.	

办理登机手续
2.	您要退税的商品在托运行李中
•	请告诉办理登机的工作人员，您在托运行李里
有需要申请退税的商品。
•	工作人员会为您的行李挂上退税标签，再将行
李交还给您。

•	您必须向海关出示挂上标签的行李。

Check-In

3. Get a customs stamp

•	Go	to	the	customs	office.	Please	allow	time		
for	the	process.

•	Present	your	purchased	items,	your	passport,	
your	boarding	pass	and	your	tax	forms	with	
the	original	receipts.

•	After	stamping	your	forms	your	check-in	
luggage	will	be	transported	to	the	plane	
monitored	by	customs.

海关柜台
3.	在海关盖章

•	 前往海关柜台。请安排足够时间办理申报手续。

•	 请出示您需办理退税的商品、护照、登机牌、退
税表格以及发票正本。

•	 海关人员会在您的表格上盖章，之后您的托运
行李会在海关的监控之下被运往您的班机

Customs office

4. Get your refund

•	Go	to	a	refund	counter	and	
present	the	stamped	forms.

•	Get	your	cash	refund	(a	small	
processing	fee	is	already	
deducted)

退税柜台
4.	领取您的退税款项

•	 前往退税柜台，出示已经海关盖章的退税表格。

•	 领回税款（退税款项中已经扣除小额手续费）

Tax Refund Counter

Do	you	also	have	purchases	in	
your	carry-on	bag?

Then	pass	the	border	control	and	
follow	steps	3	and	4.

安检
您的手提行李中还有需退税的商品？

请通过边检，

然后遵循第3、4步骤办理手续。

Border Control

Get your tax back!  请您别忘了退税！

请先办理登机手续，然后申请退税。

	 No	bag	tag	–	no	tax	refund.	

店頭
1.	次のことが還付金の払い戻しに必要です。
•	 店頭にて還付金申請用紙（タックスフリー用紙）を受け取ります。
•	 必要事項をすべて記入(ローマ字で記入)してください。

チェックイン
2.	チェックインする荷物の中に申請する品物がある場合
•	 チェックインの際、免税手続きをする旨を係員にお知らせください。
•	 スーツケースに荷物引換証（タグ）が付けられ返却されたら、それを税関で申告してください。
タグがない場合は、払い戻しができません。

税関
3.	税関でスタンプをもらってください。
•	 税関手続きのための充分な時間をおとりください。
•	 申告の品物、パスポート、領収書、還付金申請用紙を提示してください。
•	 税関員が領収書にスタンプし、荷物は保税地域へベルトで運ばれます。

払い戻しカウンター
4.	還付金の払い戻し
•	 払い戻しカウンターに出向きます。
•	 税関のスタンプが押された記載漏れのない還付金申請用紙を提出します。
•	 還付金を現金で受けとります。(手数料は既に省かれています。)

セキュリティチェック
手荷物の中に免税対象の品物がある場合

セキュリティチェックを通り、3と4のステップに進んでください。

税金の払い戻し

매장
1.	세금환급에	필요한	사항
•	 매장에서	면세	서류를	반드시	챙긴다.	
•	 알파벳으로	빠짐없이	내용을	작성한다.

체크인
2.	상품이	위탁수하물에	보관된	경우	
•	 체크인할	때	비행사	직원에게	위탁수하물에	보관된	면세품	및	세금환급에	대해	알려준다.	
•	 비행사	직원이	부착한	수취표를	단	수하물을	세관에	검사받기	위해	다시	돌려받는다.
수취표	부재	수하물	–	세금환급	불가능.

세관
3.	반출물품	도장	받기	
•	 세관검사를	위해	충분한	시간을	계획한다.	
•	 구매한	상품,	여권,	영수증	및	작성한	면세	서류를	준비한다.	
•	 세관원이	서류에	도장을	찍은	후	수하물을	관세	영역의	수화물	컨베이어	벨트에	투입한다.

세금환급	카운터
4.	부가가치세	환급
•	 환급소로	간다.	
•	 반출물품	도장이	찍힌	면세	서류를	보여준다.	
•	 부가가치세를	돌려받는다(소정의	수수료를	제외한	금액).

보안검색대
상품이	기내수하물에	보관된	경우	
•	 보안검색대로	직접	가지고	간	후	3과	4의	과정을	거친다.

세금	환급청구	방법		

Магазин
1.	Для	возврата	НДС	необходимо
•		 Получить	бланк	Tax	Free	в	магазине
•		 Полностью	заполнить	его	(латинскими	буквами)

Регистрация	на	рейс
2.	Беспошлинные	товары	в	регистрируемом	багаже
•		 Сообщите	сотрудникам	вашей	авиалинии	на	регистрации	о	наличии	товара	в	багаже	и	о	
необходимости	вернуть	НДС.

•		 Они	повесят	на	багаж	отдельную	багажную	бирку	и	вернут	его	Вам	для	предъявления	на	
таможне.

	 Нет	багажной	бирки	–	нет	возврата	НДС!

Таможенный	пункт
3.	Получить	таможенную	печать
•		 Пройдите	в	таможенный	пункт	и	предусмотрите	время	на	прохождение	таможенного	оформления.
•			Предъявите	товары,	паспорт,	чеки	и	заполненные	бланки	Tax	Free.
•		 Сотрудник	таможенного	пункта	поставит	печать	на	Вашем	документе	и	отправит	Ваш	багаж	на	
багажную	ленту	таможенной	зоны.

Стойка	возврата	НДС
4.	Получить	сумму	НДС
•		 Обратитесь	на	стойку	возврата	НДС.
•		 Предъявите	заполненные	и	отштампованные	бланки	Tax	Free.
•		 Получите	наличными	сумму	НДС	(за	вычетом	небольшого	сбора	за	обслуживание).

Контроль	безопасности
Беспошлинные	товары	в	ручной	клади?

Пройдите	предполётный	контроль	безопасности	и	следуйте	инструкциям	этапов	3	и	4.

Как	получить	возмещение
уплаченного	налога

1 2 3 4
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Shop  
1. What you need for a tax refund 

 Get a tax exemption form from 
the shop. 

 Fill it out completely (using the 
Latin alphabet). 

 الضريبة السترداد تحتاجونه الذي ما. 1
 المحلّ  من ضريبة استرداد استمارة على تحّصلوا. 
 (. الالتينية الحروف باستعمال) البيانات جميع املئوا 

 

Check-In  
2. Merchandise in checked luggage 

 Inform the Check-In staff of your 
airline about ant merchandise 
and VAT refunds. 

 They will separately tag your 
bags and return them to you for 
presentation at the customs 
office. 

 No bag tag – no tax refund. 

 السفر حقائب في الموجودة السلع. 2
 لشركة التابعين الحقائب تسجيل موظفي أخبروا 

 على للضريبة واسترداد سلع أي بوجود الطيران
 .المضافة القيمة

 إليكم وبإعادتها حقائبكم على عالمة بوضع سيقومون 
 .الجمارك لمكتب لتقديمها

 
 

 . الضريبة استرداد يمكن ال الحقيبة على عالمة دون من

Security Check  
You also have purchases in your carry-on bags? 
 
Then go through the security check and follow 
steps 3 and 4. 

 اليد؟ حقيبة في مشتريات أيضا تحملون هل
 

 . 4و 3 الخطوات واتبعوا التفتيش نقطة إلى توّجهوا

Customs Office  
3. Get a customs stamp 

 Go to the customs office and 
allow enough time for the 
formalities. 

 Present your purchased items, 
your passport, the receipts and 
the completed forms. 

 The customs officer will stamp 
your voucher and have your 
luggagetransferred to a belt 
within the customs area. 

 الجمارك ختم على تحّصلوا. 3
 كاف وقت ترك مع الجمارك مكتب إلى توّجهوا 

 .لإلجراءات
 الشراء وإيصاالت سفركم وجواز المشتريات قّدموا 

 . إكمالها بعد واالستمارات
 القسيمة على ختم بوضع الجمارك ضابط سيقوم 

 .   الجمركية المنطقة داخل حقائبكم وبنقل بكم الخاصة

Tax refund counter  
4. Get the refund 

 Go to a refund counter. 
 Present the completed and 

stamped tax exemption forms. 
 Get a cash refund (a small 

processing fee is already 
deducted). 

 الضريبة استرداد على تحّصلوا. 4
 األموال استرداد شباك إلى توّجهوا. 
 والمختومة الكاملة الضريبي اإلعفاء استمارات قّدموا . 
 جزء اقتطاع تمّ ) نقدا الضريبة قيمة على تحّصلوا 

 (. المعاملة إجراء رسوم بعنوان صغير
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 Present the completed and 

stamped tax exemption forms. 
 Get a cash refund (a small 

processing fee is already 
deducted). 

 الضريبة استرداد على تحّصلوا. 4
 األموال استرداد شباك إلى توّجهوا. 
 والمختومة الكاملة الضريبي اإلعفاء استمارات قّدموا . 
 جزء اقتطاع تمّ ) نقدا الضريبة قيمة على تحّصلوا 

 (. المعاملة إجراء رسوم بعنوان صغير

AR 

Shop  
1. What you need for a tax refund 

 Get a tax exemption form from 
the shop. 

 Fill it out completely (using the 
Latin alphabet). 

 الضريبة السترداد تحتاجونه الذي ما. 1
 المحلّ  من ضريبة استرداد استمارة على تحّصلوا. 
 (. الالتينية الحروف باستعمال) البيانات جميع املئوا 

 

Check-In  
2. Merchandise in checked luggage 

 Inform the Check-In staff of your 
airline about ant merchandise 
and VAT refunds. 

 They will separately tag your 
bags and return them to you for 
presentation at the customs 
office. 

 No bag tag – no tax refund. 

 السفر حقائب في الموجودة السلع. 2
 لشركة التابعين الحقائب تسجيل موظفي أخبروا 

 على للضريبة واسترداد سلع أي بوجود الطيران
 .المضافة القيمة

 إليكم وبإعادتها حقائبكم على عالمة بوضع سيقومون 
 .الجمارك لمكتب لتقديمها

 
 

 . الضريبة استرداد يمكن ال الحقيبة على عالمة دون من

Security Check  
You also have purchases in your carry-on bags? 
 
Then go through the security check and follow 
steps 3 and 4. 

 اليد؟ حقيبة في مشتريات أيضا تحملون هل
 

 . 4و 3 الخطوات واتبعوا التفتيش نقطة إلى توّجهوا

Customs Office  
3. Get a customs stamp 

 Go to the customs office and 
allow enough time for the 
formalities. 

 Present your purchased items, 
your passport, the receipts and 
the completed forms. 

 The customs officer will stamp 
your voucher and have your 
luggagetransferred to a belt 
within the customs area. 

 الجمارك ختم على تحّصلوا. 3
 كاف وقت ترك مع الجمارك مكتب إلى توّجهوا 

 .لإلجراءات
 الشراء وإيصاالت سفركم وجواز المشتريات قّدموا 

 . إكمالها بعد واالستمارات
 القسيمة على ختم بوضع الجمارك ضابط سيقوم 

 .   الجمركية المنطقة داخل حقائبكم وبنقل بكم الخاصة

Tax refund counter  
4. Get the refund 

 Go to a refund counter. 
 Present the completed and 

stamped tax exemption forms. 
 Get a cash refund (a small 

processing fee is already 
deducted). 

 الضريبة استرداد على تحّصلوا. 4
 األموال استرداد شباك إلى توّجهوا. 
 والمختومة الكاملة الضريبي اإلعفاء استمارات قّدموا . 
 جزء اقتطاع تمّ ) نقدا الضريبة قيمة على تحّصلوا 

 (. المعاملة إجراء رسوم بعنوان صغير

You can obtain VAT refunds 
from the following shops  
at Frankfurt Airport:

您可以在法兰克福机场的
以下商店领取退税款项：



4. Get your refund

•	Go	to	a	refund	counter	and	
present	the	stamped	forms.

•	Get	your	cash	refund	(a	small	
processing	fee	is	already	
deducted)

退税柜台
4.	领取您的退税款项

•	 前往退税柜台，出示已经海关盖章的退税表格。

•	 领回税款（退税款项中已经扣除小额手续费）

Tax Refund Counter

Do	you	also	have	purchases	in	
your	carry-on	bag?

Then	pass	the	border	control	and	
follow	steps	3	and	4.

安检
您的手提行李中还有需退税的商品？

请通过边检，

然后遵循第3、4步骤办理手续。

Border Control

还有疑问？
法兰克福机场的中文导购人员随时为您提供退税协助，费用全免！
请通过以下联系方式安排服务：
 
电话：+49	174	155	0606
电邮：cps@frankfurt-airport.de

他に質問がございますか？
フランクフルト空港の日本語カスタマー・サービスは無料で税金還付のお手伝い
を致します！
以下の電話番号かメールアドレスにご連絡下さい：

電話番号：	+49	152	534	118	26
メールアドレス：	jps@frankfurt-airport.de

У	Вас	есть	вопросы?
Русский	личный	консультант	в	аэропорту	Франкфурт	может	бесплатно	
оказать	поддержку	при	возврате	налога	на	добавленную	стоимость	
(Tax	Free)	в	любое	время.
Пожалуйста,	свяжитесь	с	нами	по:

Тел:	+49	174	155	06	09
Е-Маil:	rps@frankfurt-airport.de
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