هوهللا

AC
KU
اصولنامۀ

گمرکات افغانستان

تاریخ طبع  ۵ -:دلو ۱۳۲۹
( ۲۲۰۰جلد)

تعداد طبع سادس-:
د کابل عمومی مطبعی کښی چاپ شو
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بسم هللا الرحمن الرحیم
فصل اول
مقررات عمومی
ماده:
( ) ۱این اصولنامه مقررات عمومی امور گمرر

ستررورات راه ره اره اهررامت مرامورین گمردری را س رممانرت ا ا ررا

AC
KU

ت ین می ماید ده ازین اه ا د قایم مقام اصولنامۀ تااق گمردات خواهد اوس.
( )۲حقوق گمردی ده ااید سر ر س امر ۀ مال الرجاره اخا

خر ج از ا ا را اخذ شوس ار طبق اصرول ت ر رۀ

ا ا را

هداگا ۀ ده عایحده اطبع رتیده اتت خواهد اوس.
( )۳مال الرجارۀ ده سر گمر

ارس میشوس اه منزلۀ تضمین حقوق گمر

مح وب میشوس اسارات گمردی اه هیچ عنوا قبر

از تاسیه یا تضمین قدی حقروق مزاروره میروا نرد اهرازۀ خرر ج م امروال را از گمرر
صالحه.
( )۴هیچ مال الرجاره اد
حم

عام خبر یا تذدره از خارج ارداخ

ادهنرد مدرر ادتررور ا امرر مقامرات

یرا از ساخر اخرارج هم نرا از یرب شر ر اشر ر سیدرر

ق شده میروا د هرگاه ددام مالی اخالف این اصر سترردیر شروس اصر مرال ارارگیره دره اشرخب صراح مرال

ت اق ساشره ااشد ضبط میدرسس.

( )۵هرگاه مال الرجارۀ مخرافه ده اموه ت ر ۀ گمردی حقوق مرفا ت ارا ت ارق میدیررس یرا سر قیمرت ررق ساشرره ااشرد سر
یب عدل ا رره ااشرند سر قرت گرر رن عارم خبرر یرا ترذدره ارد رر مبردر ا رار نررسه یرا همرا تف ری مشرمولۀ عردل
صند ق عام خبر گر ره شده ااشد از م ه سر عارم خبرر سرج بروسه اضرا ه ت یرر رقرم راهر شروس اشریای مرذدور ضربط
میدرسس.
( )۶اموالینه اوتیاۀ اارگیر درائی حم میشوس هرگاه درایه دش اد
ضبط

تند عام خبر تذدرۀ قا و ی حم میدارس اص مال

ف قیمت هما مال از درایه دش گر ره میشوس اما مال هائینه عارم خبرر ترذدره ساشرره صرند ق هرا ترا رره

ت ایم درایه دش شده اتت سر این صند ق ها هز مال رق ساشره ااشد چو درایه دش سر م اراسۀ شرمولیت داشرره اترت
اص هما مال ضبط میشوس.
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( )۷طوائف دوچی تب ۀ ا ا را ده سر ا ائ هر ترال ارا درو

ارار خروس هرا از خرارج ارس ممانرت میشرو د چرو مرفررق

ه رند هرگاه عام خبر از دالت تجاری ا در ره ااشند اا لین اناسر ترحدی مال خوس را مح ول دنند یا ارتال ادیر رد دره
گمردات محای تاسیۀ مح ول مایند هرگاه اه اندر ا ل مال خوس را مح ول نرسه یرا ارترالی دیر رد سر راه ا رر هائینره
ستردیر شوس ضبط میدرسس.
( )۸مال الرجارۀ ده ار اثر قوع قضایای وق ال اسه سر راه تاف یا حریق یا خرراب میشروس صراح مرال اایرد ترند قرا و ی دره
اثبات اق ه را انماید اه امضای حنومت محای گمر
( )۹اشخاصینه عمداً مرتن

هما مح حاضر دند اال از حقوق گمردی م اف خواهد شد.

ر س یا صد ر مال الرجارۀ ممنوعه میشو د ا ال ۀ ایننه اصر مرال ضربط میشروس ممنرن اترت

اجزای از یب ماه الی یب تال حبس هم محنوم گرس د.
( )۱۰مال الرجارۀ ده حقوق گمردی م از ر ی ایجب ماخوذ میدرسس هرگاه اهر شوس ده ایجرب تراخردی قیمرت مرال از
م مبا ی ده ساخ ایجب اوسه زیاسه تر اتت امیزا هما مباغ مح ول ا لیه س ااره مح ول خواهد شد.
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( )۱۱مال الرجارۀ ده ارس گمر

میشوس تا  ۶ماه هما مراعاتینه سر ت ر ۀ گمردی اماسۀ ( )۵ذدر شرده

شد هرگاه سر مدت مذدور تجار حاضر شد د ده مال خوس را مح رول مروسه از گمرر

ایرر

ربت اره م خواهرد

دننرد اسارات گمردرات حرق

سار د ده پس از یب ااالغیۀ رتمی مال مذدور را س رمحضر عام لیالم درسه مح ول مر اقۀ خوس را اخذ ااقی قیمت م را
ا احبش م ررس مایند.

( )۱۲هر درس مبراسرت ا ررب احرررام مرامورین گمرر

سر موق ینره مشر ول ا جرام

رایف مرهوعره ه ررند انماینرد اموهر

قوا ین ممانری ت قی خواهد شد.

( )۱۳هر دس اوتیاه تطمیع رشوه ت ارف یا اطریق سیدر یب فر مرامور گمرر
ا اراید یا ا را از ا جام

را ریر ساسه یرا سر صردس ریر ساس

ایف مقرره ااز ساشره ارای ا جام مق روس اقردام دنرد ارفرا ت از پنج رد الری س هرزار ا را ی ارا

هرم ت اق خواهد گر ت .ا ال ۀ محادم صالحه ممنن اتت ا را اجزای از یب ماه الی یب تال حبس هم محنوم ماید.
( ) ۱۴اشخاص موت اتی ده ضما ت ارتال مال الرجاره را مینمایند سر صورتینه مال مذدور اره گمردرات مرهوعره رترد
تاسیۀ مح ول م اموال را ع ده سار خواهند اوس.
( )۱۵امور گمردی ا ح ار امریازات ی دره اقررار ساس هرای عایحرده اررای اشرخاص موت رات ساسه شرده یرا مینرده اشروس ترا
اخررام می اس م ینه تااع اصولنامۀ هذا بوسه ار طبق مقررات هما قرار ساس ها اهرامت خواهد شد.
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فصل دوم
معافیات از حقوق گمرکی
( )۱۶اشیائینه اموه اصول امه اا امریازات قا و ی اه ا ضی موت ات صن ری م د ی یرا تجرارتی حرق م ا یرت ساسه
شده ااشد یا سر مینده ساسه شوس.
( )۱۷اتباب تفر تالطین رئ ای هم ور

ماینده های وق ال اسۀ سیپاومه تیب تیاحین س ل مرحااۀ خارهه دره اموهر

الیحۀ ضمیمه توضیح ساسه شده اتت.
( )۱۸اتررباب تررفر م ررا رین ساخارره خارهرره درره از ا ا رررا خررارج میشررو د یررا ارس میدرس ررد از قبی ر رخررت خررواب لبررا
خوراده ااب

ر ف م ده مرنات اا ض یت اهرماعی م ا رین ااشد.

( ) ۱۹اهناتینه از ا ا را صاسر میشوس سر اثر ممنوعیت یا موا ات سیدرری از خارهره اپرس ساخر ا ا ررا اشروس
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اشرط ایننه هنس مذدور شا

م ر گمر

را سارا ااشد ت ردیق شروس دره یرب مرتبره مح رول خر هری از مرال مرذدور

گر ره شده اتت از مح ول ر سی م اف خواهد شد.

( )۲۰اشیائینه اص تاخت م مراوط اخارهه اوسه اممانت مبدر اعراسه یرا اممانرت سیدرر حمر مری شروس سر م اشریا
عالمات گمردی اهر ااشد ده حقوق ر سی گر ره شده اتت از مح ول اخراهات م اف خواهد اوس.

( )۲۱اهناتینه ارای ت میر یا پارۀ اصالحات سیدر اخارج رتراسه مری شروس پرس از اصرالحات اپرس ارس میدررسس دره
از ااات اضا ۀ قیمت حقوق گمردی اه م ت اق ادیرس اررای اتررفاسه از م را ی ایرن طرور اشریا اایرد قبر از حمر اخارهره سر
گمردات م ر ترغچ

شا شوس ده سر موقع ر س م اوم از حقوق گمردی م اف شوس.

( )۲۲اهناتینه سر وعیت خوس ضائع گشره یرا مری شرنند ا ر شرنردی ضرائع شردگی از قیمرت مری ا ررد دره ام ررف
ر ه میرتد یا ایننه سر عرض راه حریق یا مفقوس میشوس اموه تحقیقرات قرا و ی ثاارت مری گررسس از حقروق گمردری
م اف شوس.

( )۲۳مح ول قرم دریم تفاتیر شریف

ائف ا رارس ده مر اق ا باسات ااشد در سینی تدریس ده زارت عدلیره

هم یة ال اما ت دیق ماید.
( )۲۴در

مجالت تدری ی ده زارت هایاۀ م ارف ارای مدار

( )۲۵حیوا ات م اهرین ده سر س ۀ ا ل هجرت اه ا ا را
گرسس.

ا ا را اخواهد.

ارس شروس یرا حیوا راتی دره اررای تن یرر ا رررین

ر

ارس
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فصل سوم
ممنوعات
اشیائیکه ورود شان از خارج ممنوع است
( )۲۶در
رنه

ر ز امه هات مطبوعات

وشره هات ،پوتت دارس های م ور شرنی ه عالمرات مخرافرۀ سیدرر دره موهر

اس یا مخالف اصول مذهبی عاسات م رح نه ممانری ااشد.

( )۲۷ا واع تموم زهریات ،تریا ،مر ین ،دودین ،چر  ،شراب تائر م نرات ااتر نای شرااینه اموهر اهرازه امرۀ
مخ وص ارای مایندگا س ل مرحااه ار پائی های اتباع خارهه یا چیزهائینه اررای محارول س ا اسارۀ صرحیۀ ممانرری
اطبا

س ا ر شا صاح امریاز اه ت دیق اسارۀ صحیه ارس دنند.

( )۲۸اهناتینه اموه م واۀ تاریخی  ۹سلو  ۱۳۱۲مجاس عالی زرا

ر س م را ممنروع قررار ساسه شرده یرا چیزهائینره
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سر مینده منا ی پیشر ت صنایع ساخای م ر ی شوس هیئت س لت ر س م را ممنوع قرار ادهند.

اشیائیکه از داخل بخارج اخراج آن ممنوع است

( )۲۹اتپ ،گوتفند ،از ،اشرر ،قاطر ،مرد  ،گا  ،ر غن زرس ،تگ تازی.
( )۳۰طال

قرۀ م نو

شن ره تاخره شده از قبی زیورات ز ا ره یرا رر ف تراما تراخره شرده ااترر نای هروه

قدی ده سر ماسۀ ( )۳۴ارای حجاج ز ار مجاز شده اتت.

( ) ۳۱ا واع مثار عریقه از قبی مج مه ها ،تاااو های قاشی ت را یر امری درر تراریخی قامری ،م رنودات ارزی غیرره
اشیائینه دار ممد موزیم اتت م تیر دما شمشیر ،تبر تفنگ غیره چیزهائینره هرز مثرار عریقره اشرمار ارر س مدرر ارا
م ائینه زارت م ارف اهازه ساسه ااشد.

( )۳۲از مح والت زراعری گندم ،مرس ،هو ،ار ج ،ماه.
( )۳۳حجاج ز ار درایه دش هائینه اخارج میر د اه ارس

هه قدی تنۀ قرۀ رائجۀ ممانت اقرار ذی مجاز ه رند:

الف :حجاج ز ارینه اامادن مربرده میر د:
سرهه ا ل ده اا خوس ته فر مالزم سار د:

( )۶۰۰۰ا ا ی

سرهه  ۲ده اا خوس س فر مالزم سار د:

(" )۴۵۰۰

سرهه  ۳ده اا خوس یننفر مالزم سار د:

(" )۳۰۰۰
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(" )۲۰۰۰

سرهه  ۴د ا ینه مالزم اا خوس دار د

ب :درایه دش هائینه مال مواشی اا خوس ساشره ااشند اه ت داس مواشی شا

ی رر

( )۲۰ا ا ی.

فصل ()۴
دستورات راجعه باداره و مامورین گمرکات
( )۳۴اعضرا

اهرزا اسارات گمردری اایرد ارا ایرت مالحچره چراانی سر تراعات خردمت ااشخاصرینه طررف رهروع م را

ه رند ر رار مایند خاصه اا م ا رینینه از خارهه می میند یا میر رد مو فنرد دره هرر روع اطالعراتی دره اره ه رت ت ر ی
م ا رت م ا الزم شوس اه م ا ادهند.
( )۳۵مامورین گمردی می توا ند حبه سیناری از دس مطالبه دنند اشخاصینه ارخالف این ترتی ر رار دنند ثاات گرسس
از خدمت عزل اه هزای ته اراار هما مبا ی ده مطالبه میداشره ا د محنوم خواهند شد.

AC
KU

( )۳۶م ئولیت مامورین گمر

راهع امال الرجارۀ ده سر موت ات گمردی ارس مری شروس اره ا ردازۀ ضررر خ راره ای رت

ده اه مال الرجاره ارس شده اتت.

( )۳۷هرگاه ثاات شوس ده هر یب از ر ئ ا م رخدمین س لری سر مورس قاچاقی گریزی ارسات صاسرات مرال الرجرارۀ
ممنوعه یا اهناتینه حقوق گمردی اه م ت اق میدیرس اه حوی اغماض یا م راعدت ماینرد شرریب قاچاقیرا مح روب شرده
عال ه ار مجازاتینه از طرف س لت اه

بت اهمیت ارتناب هرم ت ین شوس اه هزای تاسیرۀ س اراارر قیمرت همرا مرال مارزم

خواهد اوس هرگاه موضع ارتشا هم سر میا ااشد شخب م ئول اه ا ف ال از خدمت هم محنوم خواهد شد.
( )۳۸مال الرجارۀ ده تریع االشر ال یا خطر ا
شوس مامورین گمر

یا مولد مرض اتت یا مجا رت م موه تضییع تائر امر ۀ سیدری مری

وراً اخذ مح ول موسه اهازۀ خر ج از گمر

ادهند.

( )۳۹اهناتررینه سر ت ر ره اتررمی از م ارررسه شررده حقرروق م ینرری ارررایش ت ررین دشررره مررامورین گمررر

االمقای رره ارره م

اهناتینه ایش از همه اه م مشاا ت سارس ت ین اخذ مح ول خواهند موس.
( )۴۰هوهینه سر اشرباه اطرز مواخذه مح ول زیاسه دم ادیر د زیاسی را چو

قداً پرس ساسه میروا نرد سر مح رول مرال

سیدر تاهر مجری مایند دمی را وراً از تاهر اخذ تحویر خزا ره خواهنرد مروس سر صرورتینه تراهر حاضرر باشرد پرول درم
اخذ شده را ده خ اره اخزا ه اتت مامور م ئول از شخب خوس خواهد ساس.
( )۴۱هه مح والت گمردی سر هر سه ر ز اای ری دامال تحوی خزا ه هرای س لرت شروس اراین ترتیر دره مح رول سه ر ز
ا ل را ار ز یازسهم سه ر ز ما این را ار ز ای ت ینم سه ر ز مخر ماه را ار ز ا ل ماه مینرده تحویر اردارس هرگراه
سر ر ز های مذدور ت طی

اقع شوس یب ر ز ا د م تحوی ادار د.
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( )۴۲گمرداتینه اخرالف مراسۀ ( )۴۱ر ررار ماینرد پرول مح رول را امی راس م ینره تحویر خرزائن س لرت نننرد امامورینینره
م ئولیت راهع می شوس هرگاه هه مح ول از س صد الی هزار ا ا ی ااشد اجرزای د رر م راه یرب الری تره مراه مارزم
پول مح ول اد

تأم تح ی میشوس هرگاه عال ه از هزار ا ا ی ااشد اجزای ا ف ال از خدمت هم محنوم میدرس د.

تبصره-:
ترتی

وق شام حال گمرداتی خواهد اوس ده خرزائن س لرت زسیرب همرر زه رتریده اروا نرد .گمرداتینره از خرزائن س لرت

س ر س ته ر ز ا د م ا ه ساشره ااشند ،اا دازه س ری راه تخفیف ساسه میشوس.
( )۴۳مامورین گمردات سر مقاا اخذ هر گو ه مح والت گمردی ااید تند مف ای ده سارای هرز اشریا مح رول مقردار
پول اخذ شده ااشد ا اح مال ادهند.
( )۴۴مامورین گمردات حق سار د ده مال ال مح ول را هرگاه سر اازار ترای حجره های تجارتی اینند ضبط دنند.
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( )۴۵سر گمردررات مفرشررین اقرردر لررز م م رررخدم ه رررند ا ررال ه هرگرراه درردام اطررالع مررال گریررزی امررامورین گمردررات میرتررد
مامورین گمردات مو ف ا د ده ارای ستردیر درس مال اقدامات وری انمایند هرگاه از اقردار شرا اراالتر ااشرد حنومرت
محای اطالعات اقدر لز م دمب اخواهند.

( )۴۶تمام مامورین دشوری لشنری مو فند سر هر موقع دره از م را تقاضرای دمرب اشروس امرامورین گمردری سر امرورات
مو فۀ م ا م راعدت تقویرت را ا مر م ر رد سر صرورت ق رور امرنراع از م راعدت تقویرت م رئول هرگو ره خ رارات
ارسه خواهند اوس.

( )۴۷اموال گریزی ده ستردیر میشو د هرگراه سترردیر دننرده مرامور س لرت اترت چ ارینرۀ قیمرت مرال هرر گراه مرامور ی رت
مناصفۀ قیمت هما مال پس ا

ضع مح ول مخارج ارایشا امنا ات خدمت ساسه می شوس.

( )۴۸اشخاصینه ته مرتبه مرتن امروال گریرزی شرو د اد رۀ چ رارم عرال ه ارر ضربطی مرال از پنج رد الری هرزار ا را ی
اجزای قدی محنوم خواهند شد.
( )۴۹مررامورین گمررر

حررق دار ررد از یررب مررال س مرتبرره مح ررول ادیر ررد هرگرراه ثااررت شرروس درره از یررب مررال س مرتبرره

مح ول اخذ شده ااشند پول ماخوذ را مامور مذدور از رر

المال خوس خواهد ساس.

( ) ۵۰تررذدره مح ررول درره سر انرراسر مخرررین حفررا مرری شرروس یررا از یررب گمررر

ادمررر

سیدررر مررال حمر میشرروس گمردررات

مراوطه ادمردات مردزی از گمردات مردزی ام رو یت تررشره ساری ها ه ت تطبیق محاتبات افرترند.
( ) ۵۱خزا ه سارا
ادهند.

مامورین گمردات حق دار د ده قب از تح ی پول مح ول مال الرجراره را اهرازۀ خرر ج از گمرر
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( )۵۲سر قت تحریر س رر تذدره های مح ولی م ا راقی ده اه موه م پرول مح رول از تجرار اخرذ میدررسس هرگراه
ت و غاطی اقع شوس ااالی ت و غاط خوس اطوری خط انشند ده غاطی ت و خوا را ااشرد هماره رقرم صرحت شرده را
اامضا مامورین ما وق خوس ارتا ند.
( )۵۳مامورین اندرات راپورت عایدات عمایرات خروس را سر اخیرر هرر مراه ینبرار امرادرز مراوطرۀ خروس ادهنرد گمردرات
مرادز اوزارت تجارت افرترند.
( ) ۵۴ارس دنندگا مال سر قت گر رن عام خبر اا ارتالی ده از ا لرین انراسر تررحدی اررای ارترال مرال خروس میدیر رد
ا ار امه مناف ا د:

اداس م اومات ذی

 -۱اتم ارتال دنندگا .
 -۲اتم صحیح هنس ت داسی م .

 -۴مح ارتال
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 -۳اتم ممانری ده سر م جا تاخره سرتت شده.
ز صحیح م .

 -۵ت داس صند ق ا ره ها.

( )۵۵مامورین گمردی مؤ ف ه رند ده م اومات ماسۀ ( )۵۴را سر عام خبر ارتالی دراب های م اینره اترا
ساخ مایند.

قیرد

( )۵۶گمردات مرهوع اطالع صول عام خبر ارتالی ها را اد اتر مبدر اای ری سر رف ( )۱۵ر ز پرس از ر س مرال
ادهند سر صورتینه اطالع صرول عارم خبرر ارترالی هرا ترا مردت ( )۴مراه ارد اتر ارترالی عارم خبرر سهنرده رترد س راتر
مذدور حق سار د اقدامات قا و یه را ا م م رسه اشخاص م ئول را ت قی

مایند.

( )۵۷س اتر عام خبر ارتالی سهنده سر ساس عام خبر سقت الزمه ا م م رسه از تجاری ده ر شنا
تضمیمات دا یه را

ارا هایرداس باشرد

بت ارتید مال مرتوله ادمردات مرهوعه خواهد گر ت.

( )۵۸اسارات گمردی مناف ه رند ده محاتبات یب ماهۀ گذشره را تا پا زسهم مراه مینرده امقامرات مراوطره تحویر ساسه رترید
ادیر د اسارات محاتر هرم منارف خواهنرد اروس دره ریجرۀ صرحت غارط را سر ررف یرب مراه اراسارات گمردری ادهنرد سر
صورت تخاف از ترتی

وق اشخاص م ئول محنوم امجازاتی خواهند شد ده از طرف محادم صالحه اه م ا ت ین گرسس.

( )۵۹اموالینه اقرار م اومات اازار اخذ مح ول می گرسس هرگاه م اوم شوس ده قیمت مال زیراس ترر از م ره مرامور گمرر
موسه ا د سر م موقع اه اازار هما منطقه اوسه اتت تفا ت مح ول از مامور مذدور گر ره خواهد شد.
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( )۶۰اهرررامت مقررررات اصررولنامۀ هررذا سر حوصرراه اخریررارات مررامورین گمردررات ات رت امرروراتی درره سر زیررر هرردایت مررواس
اصولنامۀ هذا اهرا درسه روا ند ،اوزارت تجارت رهوع د

تنایف دنند.

اسخال اصول امۀ هذا را سر هماۀ اصول امه های س لت منچور ااهرای م امر اراسه میفرمائیم مورخه ا ل ثور ۱۳۱۳
مطااق  ۶ره المحرام ۱۳۵۳
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