د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمی جریده

فوق العاده گڼه

مقرر ٔه خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم
جمهوری اسالمی افغانستان

تاریخ نشر ۵۱ :اسد  ۵۷۳۱هـ  .ش
نمبر مسلسل)۳۹۸( :

مصوب ٔه
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقرر ٔه خرید و فروش عراده جات
نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۵۱( :
تاریخ۵۷۳۱/۸/۶۲ :
مقرر ٔه خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازنمانهای بین المللی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان که
بداخل ( )۴فصل و ( )۰۱ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده ،منظور است.
این مقرره از تاریخ نشر در جریدهٔ رسمی نافذ میگردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقرر ٔه خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم
جمهوری اسالمی افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مادۀ دوم:

اصطالح۰................................................................................................
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مادۀ اول:

هدف۰ ...................................................................................................

فصل دوم

معافیت از پرداخت محصول گمرکی

مادۀ سوم:

معافیت گمرکی۰ .......................................................................................

مادۀ چهارم:

معافیت سائر نمایند گی های دیپلوماتیک۲..........................................................

فصل سوم

فروش عراده جات

مادۀ پنجم:

فروش۲.................................................................................................

مادۀ ششم:

جواز فروش عراده جات۳ ...............................................................................

مادۀ هفتم:

خریداری عراده جات زرهی ۳............................................................................

مادۀ هشتم:

مکلفیت خریدار۳...........................................................................................

فصل چهارم
احکام نهائی
مادۀ نهم:

خرید و فروش میان نمایند گی های دیپلوماتیک و کارمندان سیاسی۴ ............................

ماده دهم:

تاریخ انفاذ ۴...............................................................................................
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مقرر ٔه خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی
و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
هدف
ماد ٔه اول:
این مقرره بمنظور تنظیم خرید و فروش عراده جات نمایند گی هاای سیاسای ،ساازمان هاای باین المللای و کارمنادان سیاسای
آنها که از معافیت های گمرکی مستفید میباشند ،وضع گریده است.

ماد ٔه دوم:
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اصطالح

عاراده در ایاان مقاارره شااامل واسا ه نقلیاهٔ زمیناای اساات کااه توسا موتااور (ماشااین) باااعی داارا هااا (عااراده هااای تااایر دار)
بحرکت آورده شده و غرض انتقال اشخاص یا اموال مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل دوم

معافیت از پرداخت محصول گمرکی

معافیت گمرکی
ماد ٔه سوم:

( )۰نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان مای توانناد ،عاراده جاات را نظار باه
ضرورت خویش بعد از استیذان وزارت امور خارجه بدون پرداخت محصول گمرکی بمنظور اساتفاد ٔه اماور رسامی توریاد
یا خریداری نمایند.
در صورت تورید ،وزارت امور خارجاه مللاا اسات از تعاداد عاراده جاات وارده ،ادار ٔه گمرکاات وزارت مالیاه را اور
کتبی ا الع دهد.
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( )۲کارمندان سیاسی نمایند گی های سیاسی و سازمان های باین المللای میتوانناد در هار ساال ماموریات خاویش یا

عاراده

موتر را بمنظور استفاد ٔه شخصی بدون پرداخت محصول گمرکی تورید یا خریداری نمایند.
( )۳صرا نمایناد گای هاای سیاسای و ساازمان هاای باین المللای مای توانناد ،عاراده جاات زرهای را جهات تانمین مصاونیت
کارمندان خارجی خویش به استیذان وزارت امور خارجه تورید یا خریداری نمایند.
معافیت سائر نمایند گی های دیپلوماتیک
ماد ٔه چهارم:
دفاتر فعال حافظ منافع سایر کشور ها در قلمارو جمهاوری اساالمی افغانساتان کاه شاامل فهرسات نمایناد گای هاای سیاسای و
سازمان های بین المللی میباشند ،از معافیت های مندرج این مقرره مستفید گردیده میتوانند.

فصل سوم
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طرز فروش عراده جات

فروش
ماد ٔه پنجم:

( )۰نمایند گ ی های سیاسی ،ساازمان هاای باین المللای و کارمنادان سیاسای مرباو کاه م اابی احلاام ایان مقارره از فعالیات
محصول گمرکی مستفید می گ ردند ،میتوانند عراده جات خویش را بااعی اشاخاص حقیقای یاا حلمای داخلای یاا خاارجی در
جمهوری اسالمی افغانستان بفروش برسانند.

( )۲انتقال مللیت عراده جات مندرج فقرهٔ ( )۰این ماده ،م ابی اسناد تقنینی مربو صورت می گیرد.

( )۳نمایند گی های سیاسی ،سازمان های بین المللی و کارمندان سیاسی مربو که از معافیت محصول گمرکی مستفید می
گ ردند ،مللا اند از فروش عراده جات خود وزارت امور خارجه را ی

ماه قبل ور کتبی م لع سازند.

حاعت غیر مترقبه از این حلم مستثنی است.
( )۴نمایند گی هاي سیاسی ،سازمان هاای باین المللای و کارمنادان مرباو کاه بای احلاام ایان مقارره از معافیات محصاول
گمرکی مستفید میگردند ،در صورت فروش عراده جات خویش باعی اشخاص مندرج فقر ٔه ( )۰این ماده مللا اناد شاهرت
ململ خریدار و مشخصات عراده جاات را باا اساناد عزم اور کتبای از ریای وزارت اماور خارجاه غارض ای مراحال
اداره گمرکات وزارت مالیه معرفی و ارسال نمایند.
محصول گمرکی به
ٔ
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( )۵نمایند گی های سیاسی ،سازمانهای بین المللی و کارمندان سیاسی مربو میتوانند پرزه جاات قابال اساتفاد ٔه عاراده جاات
غیر فعال خاویش را بای احلاام منادرج فقاره هاای (ا ،۳ ،و  )۴ایان مااده بفاروش رساانده و پارزه جاات غیار قابال اساتفاد ٔه
عراده جات غیر فعال خویش را به عنوان آهن ور رایگان بوزارت معادن و گذار نمایند.
جواز فروش عراده جات
ماد ٔه ششم:
( )۰نمایند گ ی های سیاسی و سازمان های بین المللی میتوانند عراده جات خویش را بعد از سپری شاده دو ساال ،اعتباار از
تاریخ خروج گمرکی با رعایت حلم مادهٔ پنجم این مقرره بفروش برسانند.
( )۲کارمندان سیاسی نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی میتوانند عاراده جاات خاویش را بعاد از ساپری شادن
ی

سال ،اعتبار از تاریخ خروج گمرک با رعایت حلم مادهٔ پنجم این مقرره بفروش برسانند.

ماد ٔه هفتم:
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خریداری عراده جات زرهی

( )۰نمایند گ ی های سیاسی و ساازمان هاای باین المللای کاه م اابی احلاام ایان مقارره از معافیات محصاول گمرکای مساتفید
میگ ردند ،میتوانند عراده جات زرهی خویش را صرا باعی وزارت های دفاع ملی ،امور داخله یا ریاسات عماومی امنیات
ملی بفروش برسانند.

( )۲خریداری عراده جات زرهی با نظر داشت احلام فقارهٔ ( )۳ماادهٔ پانجم ،و ماادهٔ ششام ایان مقارره توسا ادارات منادرج
فقر ٔه ( )۰این ماده تحت نظر هیئتی مرکب از وزارت های امور خارجه ،مالیه و تجارت صورت میگیرد.

( )۳حین خرید عراده جات زرهی برویت اسناد خرید ،در برابر هر سال ،بیست فیصد استهالک وضع میگردد.

( )۴در صورتیله ادارات مندرج فقر ٔه ( )۰این ماده ضرورت یا توان خرید عراده جات زرهی را نداشته باشند ،نمایناد گای
های سیاسی و سازمان های بین المللی می توانند عراده جات مربو را باه کشاور متباوع انتقاال و یاا آنارا اور رایگاان باه
ادارات مذکور اهدا نمایند.
مکلفیت خریدار
ماد ٔه هشتم:
( )۰خریدار عراده مللا به پرداخت محصاول گمرکای ،عاوارض و مالیاات مرباو باه آن از تااریخ خریاداری م اابی باه
قوانین و مقررات نافذهٔ دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
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( )۲هر گاه عراده جات نمایناد گای هاای سیاسای ،ساازمان هاای باین المللای و کارمنادان سیاسای مرباو قاباله محصاول شاده
باشد ،از پرداخت مجدد محصول گمرکی معاا بوده ،اسناد خرید و فروش آن با نظر داشت حلم فقار ٔه ( )۳مااد ٔه پانجم ایان
مقرره غرض ی مراحل از ریی وزارت امور خارجه به مراجع مربو

ور کتبی ا الع داده میشود.

فصل چهارم
احکام نهائی
خرید و فروش میان نمایند گی های دیپلوماتیک و کارمندان سیاسی
ماد ٔه نهم:
( )۰نمایند گی هاای سیاسای ،ساازمانهای باین المللای و کارمنادان سیاسای مرباو از معافیات محصاول گمرکای مساتفید مای
گردند ،در صورت خرید و فروش عراده جات میان یلدیگر ،مللا اند وزارت امور خارجه را ور کتبی ا الع دهند.
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( )۲خرید و فروش عراده جات کارمندان غیر سیاسی نمایند گی های سیاسی و سازمانهای بین المللی تابع احلام این مقرره
نمی باشد.
تاریخ انفاذ
ماد ٔه دهم:

این مقرره بعد از نشر در جریدهٔ رسمی نافذ میگردد و با انفاذ آن مقاررهٔ خریاد و فاروش عاراده هاای فعاال نمایناد گای هاای
سیاسااای و ساااازمان هاااای باااین المللااای مقااایم جمهاااوری اساااالمی افغانساااتان منتشااار ٔه جریاااد ٔه رسااامی شاااماره ( )۶۶۶مااا را
 ۰۳۶۶/۳/۰۵و سایر احلام مغایر آن ملغی میگردد.
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