د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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لست فعالیت محموله مسافرین و موظفین

شماره هجدهم ( )۳۰قوس ۱۳۶۲
نمبر مسلسل ()۵۴۶

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
پیرامون لست معافیت محموله مسافرین و موظفین
 ۱۱میزان سال ۱۳۶۲
((لست معافیت محموله مسافرین و موظفین بداخل ( )۸ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور
است .در جریده رسمی نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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لست معافیت محموله مسافرین و موظفین
ماده اول:
این لست بتاسی از حکم فقره ( )۵ماده ( )۸و حکم ماده  ۹قانون گمرکات ترتیب گردیده است.
ماده دوم:
مسافرین افغانی و خارجی که به موجب پاسپورت از کشور خارج میشوند میتوانند اجناس ذیل را بدون پرداخت
محصول گمرکی و مقررات اسعاری باخود ببرند:
 -۱قالین سی متر مربع.
 -۲نمد یا گلیم و یا سطرنجی پنجاه متر مربع.
 -۳پوست باب باستثنای پوست حیوانات دشمن موش دو جلد.
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 -۴پوس قره قل یک جلد.

 -۵پوستین و یا پوستینچه پنج سوب.
ماده سوم:

تجار از امتیاز معافیت ماده دوم صرف یک مراتبه در ظرف یکسال باعتبار تاریخ صدور پاسپورت استفاده کرده
میتوانند.
ماده چهارم:

موظفین میتوانند بموجب پاسپورت ،لوازم ذیل را بدون پرداخت محصول گمرکی از کشور خارج یا به کشور داخل
نمایند.
باین منظور موظف شخصی است که حسب ایجاب وظیفه بدون داشتن تکت مسافرت ،به موجب پاسپورت از کشور
خارج یا بکشور داخل میگردد:
 -۱البسه شخصی.
 -۲لوازم آرایش و تحائف ایکه محصول آن از پنجصد افغانی تجاوز نکند.
 -۳لبنیات و شیرینی باب یک یک کیلو.

ماده پنجم:
مسافرین اتباع افغانی که با داشتن تکت و پاسپورت به کشور وارد میشوند میتوانند تحت شرایط آتی سامان و لوازم را
بدون پرداخت محصول گمرکی وارد نمایند:
الف :مسافریکه مدت اقامت اش در خارج کمتر از یکسال باشد میتواند سامان و لوازم ذیل را با خود بیاورد:
 -۱البسه از قبیل دریشی -پیراهن -بوت -جراب -زیر پوشی کاله و امثال آن که از اندازه ضرورت شخص تجاوز
نکند.
 -۲تکه پانزده متر.
 -۳ساعت دو قاب.
 -۴کمره عکاسی یک پایه (به استثنای کمره فلم برداری تلویزیون کار آمد ستدیوها.
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 -۵کمپل یک تخته.

 -۶رادیو یا رادیو کست یک پایه.
 -۷ترموز یک عدد.
 -۸بایسکل طفالنه یکعراده.
 -۹اتوی برقی یکعدد.

 -۱۰دیگ بخار پخت و پز یکعدد.
 -۱۱توستر برقی یکعدد.

 -۱۲ظروف نانخوری یک سیت.
 -۱۳ظروف چای خوری یک سیت.
 -۱۴کارد ،قاشق ،پنجه یک سیت.
 -۱۵ماشین ریش تراشی یک عدد.
 -۱۶بازیچه اطفال پنج عدد.
 -۱۷لوازم سپورت که محصول آن از یکهزار افغانی تجاوز نکند.

 -۱۸آالت موسیقی ایکه محصول آن از یکهزار افغانی تجاوز نکند.
ب :مامور یا محصل ایکه مدت ماموریت و یا تحصیل او با ارائه تصدیق بیشتر از یکسال باشد در ختم ماموریت یا
تحصیل میتواند سامان و لوازم ذیل را با خود بیاورد.
 -۱یخچال یا فریزر یک پایه.
 -۲داش برقی یک پایه.
 -۳رادیو و یا رادیو کست و یا رادیو گرام یک پایه.
 -۴ماشین خیاطی عادی و برقی یک پایه.
 -۵جاروب برقی یک پایه.
 -۶ظروف نانخوری یک سیت.
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 -۷ظروف چای خوری یک سیت.

 -۸قاشق و پنجه نانخوری یک سیت.

 -۹ماشین آب میوه کشی مکسر یک یک پایه.
 -۱۰باد پکه یک پایه.
 -۱۱بخاری برقی یک پایه.
 -۱۲اتوی برقی یک عدد.
 -۱۳توستر برقی یک عدد.

 -۱۴دیگ بخار پخت و پز یک عدد.
 -۱۵ترموز یک عدد.
 -۱۶بایسکل طفالنه یک عراده.
 -۱۷کمره عکاسی یک پایه (باستثنای کمره های فلمبرداری و تلویزیونی و کارآمد استدیو).
 -۱۸ساعت دو قاب.
 -۱۹ماشین ریش تراشی یک عدد.

 -۲۰چاینک نکلی شش عدد.
 -۲۱چای جوش نکلی کالن دو عدد.
 -۲۲سماوار نکلی شش عدد.
 -۲۳البسه شخصی از قبیل دریشی ،پیراهن ،بوت ،جراب ،زیر پوشی ،کاله و امثال آن که از اندازه ضرورت شخص
تجاوز نکند.
 -۲۴فرش دو تخته.
 -۲۵کمپل چهار تخته.
 -۲۶کتب مجاز.
 -۲۷بازیچه اطفال ده عدد.
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 -۲۸لوازم سپورت که محصول آن از یکهزار افغانی تجاوز نکند.

 -۲۹آالت موسیقی ایکه محصول آن از یکهزار افغانی تجاوز نکند.
 -۳۰سالید مجاز.

 -۳۱پروجکتور سالید یک پایه.
ماده ششم:

تجار قسمت الف ماده ( )۵از لست معافیت فوق صرف برای یک مراتبه در ظرف یکسال باعتبار تاریخ صدور
پاسپورت استفاده کرده میتوانند.

فقره الف جز الف از این حکم مستثنی بوده گمرک های سرحدی مکلف اند اقالم وارداتی تجار را در پاسپورت درج
نمایند.
ماده هفتم:
فامیلیکه دارای پاسپورت مشترک باشد از امتیاز معافیت یک نفر استفاده کرده میتواند.
ماده هشتم:
این لست بعد از تصویب شورای وزیران در جریده رسمی نشر و سی روز بعد از نشر نافذ میباشد.

