د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مقرره خرید و فروش عراده های فعال نمایندگیهای سیاسی
و سازمان های بین المللی مقیم ج،ا
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رسمی جریده

شماره پنجم مورخ  ۵۱جوزا
۵۶۳۱
نمبر مسلسل ۳۳۱ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۶۲۱
تاریخ ۵۶۳۳/۵۲/۵۲
در مورد مقرره خرید و فروش عراده های فعال نمایندگی های سیاسی
و سازمانهای بین المللی مقیم جمهوری افغانستان
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
مقرره خرید و فروش عراده های فعال نمایندگی های سیاسی و سازمانهای بین المللی مقیم جمهوری افغانستان منظور
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است ،در جریده رسمی نشر گردد.

ډگر جنرال نظر دمحم

معاون اول صدراعظم جمهوری افغانستان
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مقرره خرید و فروش عراده های فعال نمایندگی های سیاسی
و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
( )۱این مقرره بمنظور تنظیم خرید و فروش عراده های فعال نمایندگی های سیاسی ،سازمان های بین المللی،
قونسلگری ها ،کارمندان آنها و اشخاص انفرادی که بر اساس قرارداد های دو جانبه و چندین جانبه در جمهوری
افغانستان ایفای وظیفه نموده و از معافیت های گمرکی مستفید میباشند وضع گردیده است.
( )۲کارکن تبعه افغانی که در همچو موسسات ایفای وظیفه مینماید تابع احکام این مقرره نمی باشد.

KU
فصل دوم

معافیت از پرداخت محصول گمرکی

ماده دوم:
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نمایندگی سیاسی میتواند چهار عراده موتر را بدون تادیه محصول گمرکی بمنظور استفاده امور رسمی تورید یا
خریداری نماید.
ماده سوم:

رئیس نمایندگی سیاسی ،شارژدافیر دایمی و روسای سازمان های بین المللی مقیم ج.ا ،در طول دوره ماموریت خویش
میتوانند دو عراده موتر شخصی را بدون تادیه محصول گمرکی تورید یا خریداری نماید.
ماده چهارم:
کارمند سیاسی نمایندگی سیاسی و سازم ان بین المللی که دوره ماموریت او بیش از دو سال باشد میتواند دو عراده
موتر را بدون تادیه محصول گمرکی تورید یا خریداری نماید.
تورید یا خرید موتر دومی بعد از سپری شدن یك سال خدمت مجاز است.

ماده پنجم:
کارمند اداری نمایندگی سیاسی و سازمان بین المللی که دوره ماموریت او حد اقل دو سال یا بیش از ان باشد در طول
دوره ماموریت میتواند یك عراده موتر را بدون تادیه محصول گمرکی تورید یا خریداری نماید.
ماده ششم:
دفاتر حافظ منافع کشورهای که در قلمرو جمهوری افغانستان فعال بوده و در فهرست دپلوماتیك درج است از امتیازات
این مقرره مستفید گردیده میتوانند.
ماده هفتم:
قونسلگری جهت استفاده امور رسمی میتواند دو عراده موتر بدون تادیه محصول گمرکی تورید یا خریداری نماید.
ماده هشتم:
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مکاتب بین المللی که جهت تعلیم و تربیه اطفال نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم در جمهوری
افغانستان تاسیس میگردند به تناسب ضرورت بعد از تائید وزارت امور خارجه میتواند بس یا مینی بس را بدون تادیه
محصول گمرکی تورید یا خریداری نماید.
ماده نهم:
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مع افیت محصول گمرکی بیش از حد معینه این مقرره بر مبنای رویه باالمثل برای نمایندگی های سیاسی ،سازمان های
بین المللی و قونسلگری ها بعد از تائید وزارت امور خارجه طبق احکام قانون داده میشود.

فصل سوم

فروش عراده
ماده دهم:

نمایندگی سیاسی ،سازمان بین المللی و کارمند مربوط که طبق این مقرره از معافیت محصول گمرکی مستفید میگردد
نمیتواند عراده های خویش را باالی اتباع جمهوری افغانستان بفروش برساند.
ماده یازدهم:
نمایندگی سیاسی و سازمان بین المللی میتواند عراده های خویش را بعد از سپری شدن دو سال اعتبار از تاریخ خروج
گمرك با رعایت ماده دهم این مقرره بفروش رسانیده یا تعویض نمایند.

ماده دوازدهم:
کارمند سیاسی نمایندگی سیاسی و سازمان بین المللی میتواند عراده اولی خویش را بعد از سپری شدن دو سال اعتبار
از تاریخ خروج گمرك و عراده دومی را یك سال بعد از تاریخ فروش عراده اولی یا ختم دوره ماموریت با رعایت
ماده دهم این مقرره بفروش برساند.
ماده سیزدهم:
کارمند اداری نمایندگی سیاسی و سازمان بین المللی که از معافیت محصول گمرکی مستفید میگردد میتواند عراده
خویش را بعد از سپری شدن دو سال اعتبار از تاریخ خروج گمرك یا ختم دوره ماموریت با رعایت ماده دهم این
مقرره بفروش برساند.

فصل چهارم
طرز خرید عراده
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ماده چاردهم:

خریداری عراده هایی که از محصول گمرکی معاف می باشند توسط اداره مرکزی گمرکات تحت نظر هیاتی مرکب
از (وزارت امور خارجه ،مالیه ،تجارت و وزارت امور داخله) صورت میگیرد.
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ماده پانزدهم:

نماینده گی سیاسی ،سازمان بین المللی و کارمند مربوط که از معافیت محصول گمرکی مستفید میگردد غرض فروش
عراده خود به استثنای حاالت غیر مترقبه یك ماه قبل وزارت امور خارجه را رسما مطلع میسازند.
ماده شانزدهم:

قیمت عراده خریداری شده به پول رایج افغانی تادیه میشود.
ماده هفدهم:
حین خرید عراده برویت بل خریداری شده در برابر هر سال ده فیصد استهالك وضع میگردد.
ماده هجدهم:
خریداری عراده دست دوم برویت اسناد و با نظر داشت استهالك بعد از تثبیت قیمت توسط هیات فنی با موافقه طرفین
صورت میگیرد.

فصل پنجم
احکام نهائی
ماده نزدهم:
خرید و فروش عراده فیمابین نمایندگی های سیاسی ،سازمان های بین المللی و کارمندان مربوط که از معافیت
محصول گمرکی مستفید میگردند تابع احکام این مقرره نمی باشد.
ماده بیستم:
فروش عراده خریداری شده به اساس قانون لیالم اموال ادارات و تصدی های دولتی صورت میگیرد.
ماده بیست و یکم:
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این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

