د افغانستان دموکراتيک جمھوريت
د عدليی وزارت

رسمی جريده
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قانون گمرکات جمھوری دموکراتيک افغانستان

شماره چھارم  ٣٠ -ثور سال ١٣۶١

نمبر مسلسل )(۵٠٨

مدير مسئوول :عبدالغفار گرامی
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معاون :اکبر چخانسوری
مھتمم :نور علم

تلفون مدير مسئوول٢۵۴٠٩ :
تلفون توزيع٢١۶٠۴ :

رسمی جريده
محترم وزير عدليه!
فرمان مورخ  ١٣۶١/١/٧ھيأت رئيسه شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل
صدر ھيأت رئيسه شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان ضم نامه شماره ) (١٣٣مورخ ١٣۶١/١/١۵
رياست دفتر شورای انقالبی و اصل چنين ھدايت صادر فرموده اند:
))بتاسی از حکم ماده ) (۴۴اصول اساسی جمھوری دموکراتيک افغانستان ،ھيأت رئيسه شورای انقالبی جمھوری
دموکراتيک افغانستان تصويب ميدارد:
 -١قانون گمرکات جمھوری دموکراتيک افغانستان در سيزده فصل و ھفتادو چھار ماده تصويب می گردد.
 -٢وزارت ماليه جمھوری دموکراتيک افغانستان موظف می گردد تا تطبيق صحيح و بال انحراف قانون مذکور را
توسط کليه موسسات گمرکی تامين نمايد.
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 -٣اموال صادراتی و وارداتی مربوط ادارات و پروژه ھای دولتی که در ماده سی و چھارم اين قانون تابع پرداخت
محصول شناخته شده است تا اخير سال  ١٣۶١از پرداخت محصول معاف می باشد.

 -۴وزارت ماليه جمھوری دموکراتيک افغانستان موظف ميگردد تا با اشتراک وزارت عدليه جمھوری دموکراتيک
افغانستان مقررات ناشی از قانون مذکور را ترتيب و طبق معمول جھت منظوری به مقامات صالحه پيشنھاد نمايد.
مراتب به شما اطالع و يک کاپی قانون گمرکات به مھر داراالنشاء توام ارسال ميشود تا آنرا در جريده رسمی نشر
بداريد.

سلطانعلی کشتمند

رئيس شورای وزيران

قانون گمرکات جمھوری دموکراتيک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اين قانون بتاسی از اھداف انقالب ثور بمنظور تنظيم امور گمرکات وضع گرديده است.
ماده دوم:
اصطالحات آتی در اين قانون معانی ذيل را دارد:
 -١گمرک :اداره دولتی ايکه امور گمرکی اموال صادراتی ،وارداتی و ترانزيتی ،محموله مسافرين ،محموله موظفين
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و پارسل ھای پستی را اجرا و کنترول مينمايد.

 -٢گمرک سرحدی :گمرکی که در سرحد يا در ميدان ھوايی بين المللی کشور موقعيت دارد.

 -٣گمرک محصولی :گمرکی که اجرای امور گمرکی اموال صادراتی و وارداتی در آن بعمل می آيد.

گمرک محصولی به اعتبار صادرات و واردات باالترتيب بحيث گمرک مبداء و مرجع نيز شناخته ميشود.
 -۴گمر ک پست پارسل :گمرکی که اجرای امور گمرکی پارسل ھای پستی در آن بعمل می آيد.

 -۵مال :اشيای صادراتی ،وارداتی  -محموله مسافرين  -محموله موظفين پارسلھای پستی و اشيای ترانزيتی به
استثنای پول افغانی اسعار و اوراق بھادار.

 -۶صادرات :ماليکه مطابق احکام اين قانون از کشور خارج ميگردد.
 -٧واردات :ماليکه مطابق احکام اين قانون داخل کشور ميگردد.

 -٨مال ترانزيتی :مال خارجی ايکه از يک گمرک سرحدی وارد و از گمرک سرحدی ديگر کشور خارج ميگردد.
 -٩محموله مسافر :اشيای متعلق به مسافرين که از کشور خارج يا به کشور داخل ميگردد.
 -١٠محموله موظفين :اشيای متعلق به موظفين که از کشور خارج يا بان داخل ميگردد.
 -١١پارسل پستی :بسته ييکه از طريق ادارات پستی از کشور خارج يا به کشور وارد ميگردد.
 -١٢محصول :مبلغی که از مال صادراتی و وارداتی مطابق به تعرفه گمرکی اخذ ميشود.
 -١٣تعرفه گمرکی :مقرره ايکه در آن فھرست نرخ گمرکی و اندازه محصول مال درج شده باشد.

 -١۴نرخ بيجک :قيمت مجموعی مال مندرج بيجک و مصارف حمل و نقل الی گمرک مرجع به شمول بيمه در
صورتيکه مال بيمه شده باشد.
 -١۵رسم ارضيه :مبلغی که از رھگذر عدم اخراج مال از گمرک در داخل موعد معين مطابق معيار تثبيت شده از
طرف وزارت ماليه اخذ ميگردد.
 -١۶اسناد گمرکی :اسناديکه عده از آن برای انجام امور گمرکی سنجش و اخذ محصول مال مطابق باحکام اين قانون
ضروری باشد از قبيل بيجک ،علم و خبر ،اظھار نامه صادراتی ،بارنامه ،لست باربندی ،ترانزيت فارم ،سند بيمه،
ورقه ھويت مال و سند صحی مال.
 -١٧بارجامه :جنسی که مال به داخل آن بسته بندی شده باشد.
 -١٨ضميمه بارجامه :جنسی که بمنظور سالمت مال بداخل آن بکار برده شده باشد.
ماده سوم:
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صدور و توريد مال از طريق گمرک و بر اساس اسناديکه در اين قانون تصريح شده است صورت ميگيرد.
ماده چھارم:

انتقال مال وارداتی از گمرک سرحدی الی گمرک مرجع بداخل ميعاد معينه صورت ميگيرد .ميعاد وصول از طرف
رياست عمومی گمرکات تعيين و بعد از منظوری وزير ماليه بعموم گمرکات ابالغ ميشود .حاالت استثنايی و معاذير
تخنيکی از اين امر مستثنی است.
ماده پنجم:

ماليکه تابع پرداخت محصول باشد قبل از اخذ محصول و ماليکه از پرداخت محصول معاف باشد قبل از معاينه و
تطبيق آن با اسناد از گمرک خارج ساخته شده نميتواند مگر اينکه قانون طور ديگری حکم نموده باشد.
ماده ششم:

ماليکه معرفت اوصاف مشخصه آن مستلزم تجزيه البراتواری باشد نمونه آن طور محفوظ غرض تجزيه به البراتوار
ارسال ميشود .در صورتيکه تجزيه البراتوار خارج البراتوار گمرک بعمل آيد مصارف مربوط بر ذمه مالک مال
ميباشد .در نمونه اخذ شده امضای مالک مال يا نماينده او گرفته ميشود.

فصل دوم
اداره
ماده ھفتم:
 -١رياست عمومی گمرکات در چوکات وزارت ماليه متصدی امور گمرکھا در افغانستان ميباشد.
 -٢بمنظور تسھيل امور گمرکی و اخذ محصول حسب ضرورت تحت اثر رياست عمومی گمرکات در مراکز واليات
گمرک تاسيس گرديده گمرک سرحدی حوزه ھمان واليت تحت اثر مستقيم آن اجرای وظيفه مينمايد.
ماده ھشتم:
رياست عمومی گمرکات وظايف ذيل را انجام می دھد:
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 -١رھنمايی گمرکھا و نظارت بر فعاليت آنھا بمنظور تعميل سالم احکام قوانين ،مقررات و لوايح مربوط.

 -٢مطالعه مستمر قانون گمرکات ،تعرفه گمرکی ،مقررات و لوايح و پيشنھاد طرح و تعديل آن جھت منظوری مطابق
باحکام قانون.

 -٣اشتراک در تسويد موافقتنامه ھا و معاھدات بين المللی مربوط به امور گمرکی.
 -۴رسيدگی بعرايض و شکايات ناشی از اجراآت گمرکی.
 -۵ترتيب لست معافيت محموله مسافرين و موظفين.
 -۶ترتيب لست اموال ممنوعه.

 -٧ابالغ تصاميم اتخاذ شده مبنی بر مسايل گمرکی بمراجع مربوط بعد از منظوری آن.

 -٨پيشنھاد تاسيس يا الغای گمرک بصورت دايمی يا موقت مطابق احکام قانون و تثبيت موضع آن.
 -٩ساير وظايفيکه بموجب احکام قوانين ،مقررات و لوايح به آن محول شده باشد.
ماده نھم:

بمنظور تعميل وظايف مندرج فقرات  - ۶ - ۵ - ٢ماده ھشتم اين قانون کميته متشکل از نمايندگان وزارت ھای ماليه،
تجارت ،زراعت و اصالحات ارضی ،معادن و صنايع و کميته دولتی پالنگذاری برياست رئيس عمومی گمرکات
تشکيل می گردد .لست ھای مندرج فقرات ) ۵و  ( ۶ماده ھشتم مرتبه کميته جھت منظوری به شورای وزيران تقديم
ميشود .مصوبه شورای وزيران در مورد سی روز بعد از نشر در جريده رسمی نافذ ميگردد .تعين عضو کميته از
طرف وزير مربوط صورت ميگيرد.

ماده دھم:
بمنظور حل و فصل اختالفات ناشی از تطبيق اين قانون بورد گمرکی بحيث رئيس و چھار نفر عضو به انتخاب وزير
ماليه تشکيل ميگردد تصاويب بورد گمرکی بعد از منظوری وزير ماليه قابل تطبيق است.
در صورتيکه شخص به تصويب بورد گمرکی قناعت نداشته باشد می تواند مطابق احکام قانون بمحکمه با صالحيت
اقامه دعوی نمايد.
ماده يازدھم:
بورد گمرکی صالحيت دارد مال را که شامل لست معافيت اموال و محموله مسافرين و موظفين نبوده و محصول آن
از دو ھزار افغانی تجاوز نکند از پرداخت محصول معاف نمايد.
ماده دوازدھم:
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مال ايکه شامل لست معافيت محموله مسافرين و موظفين نبوده و محصول آن از پنجصد افغانی تجاوز نکند به
تشخيص و لزوم ديد آمر گمرک مربوط از پرداخت محصول معاف شده ميتواند.
ماده سيزدھم:

مامورين گمرک مکلفند در برابر اخذ محصول به محصول دھنده سند محصولی بدھند .سند محصولی شامل بيان
جنس ،نوع ،مقدار و تاريخ ورود و خروج مال از گمرک و اندازه مبلغ تاديه شده می باشد.
ماده چھاردھم:

مامورين گمرک مکلفند معاينه ،تشريح ،تاپه ،سرغچ و ساير اجراآت امور گمرکی را به داخل محوطه گمرک انجام
دھند ،در احوال استثنايی اجراآت مربوط به اساس امر کتبی رئيس عمومی گمرکات بخارج محوطه مذکور انجام شده
ميتواند .حالت مندرج ماده بيست و نھم اين قانون تابع حکم اين ماده نميباشد.
ماده پانزدھم:

اخراج مھر ،تاپه و ماشين سرغچ از داخل محوطه گمرک جواز ندارد .حالت مندرج ماده چھاردھم اين قانون و حالت
موجبه ترميم که به اساس امر کتبی آمر گمرک صورت ميگيرد از اين حکم مستثنی است.
ماده شانزدھم:
مامورين گمرک نميتوانند به امور تجارت يا به نمايندگی صادر کننده يا وارد کننده مال در امور متعلق به اجراآت
گمرکی بپردازد.
ماده ھفدھم:
تقرر و تبديل مامورين گمرکات به اساس موافقه رئيس عمومی گمرکات مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.

فصل سوم
صادرات
ماده ھجدھم:
مال صادراتی بايد جھت انجام اجراآت گمرکی به گمرک مبدا آورده شود.
صادر کننده مکلف است اظھار نامه صادراتی مال مذکور را به گمرک ارائه نمايد.
ماده نزدھم:
محصول مال سريع الفساد بدون موجوديت مال در گمرک بر اساس اظھار نامه اخذ شده ميتواند.
گمرک سرحدی بعد معاينه مال و تطبيق آن با اسناد اجازه خروج آنرا از کشور بدھد.
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ماده بيستم:

در حاليکه سند محصولی مال سريع الفساد قبل از وصول بگمرک سرحدی مفقود شود يا طرف اشتباه مامورين گمرک
سرحدی قرار می گيرد گمرک سرحدی ميتواند بعد معاينه و تشريح مال با اخذ تضمين معادل دو چند محصول ،اجازه
خروج آنرا از کشور بدھد .در چنين حاالت صادر کننده مکلف است در مدت  ۶٠روز از تاريخ خروج مال از کشور
سند محصولی يا مثنی آنرا بگمرک ارائه بدارد و تضمين بعد اظمينان آن با اسناد موجود در گمرک سرحدی مسترد
ميشود.

تضمين بعد از انقضای  ۶٠روز قابل استرداد نبوده و بحساب عوايد دولت معامله ميشود.
ماده بيست و يکم:

محصول مال صادراتی ايکه از کشور خارج نشود نظر به تقاضای مالک مسترد ميشود اين تقاضا از تاريخ خروج
مال از گمرک مبدا الی يکسال اعتبار دارد.

فصل چھارم
واردات
ماده بيست و دوم:
تاجر مکلف است ماليرا که قصد توريد آنرا دارد اجازه ورود آنرا از وزارت تجارت حاصل و بعد از ورود مال جھت
اجراآت امور گمرکی آنرا بگمرک بسپارد .در صورت عدم حصول اجازه قبلی ھرگاه مال از پرداخت محصول معاف

باشد به پرداخت پنج فيصد نرخ بيجک و ھرگاه تابع پرداخت محصول باشد بر عالوه محصول به پرداخت ده فيصد
محصول مال نيز مکلف شناخته ميشود.
ماده بيست وسوم:
 -١ماليکه از طريق زمين به افغانستان وارد ميگردد دارای بيجک و علم و خبر ،ماليکه از طريق ھوا وارد ميشود
دارای بيجک و بارنامه ھوايی و ماليکه ذريعه پسته وارد ميشود دارای بيجک و کارت پارسل می باشد.
مال تجارتی متعلق به اشخاص غير تاجر در مورد بيجک از اين حکم مستثنی است.
 -٢در حاليکه ترتيب علم و خبر در خارج کشور نسبت عدم موجوديت نمايندگی تجارتی افغانی ممکن نباشد علم و
خبر در گمرک سرحدی ترتيب ميشود.
ماده بيست و چارم:
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 -١ماليکه به افغانستان وارد می گردد از لحاظ عدل ،بسته صندوق ،بندل و ساير مشخصات خارجی آن در گمرک
سرحدی با اسناد مربوط تطبيق و در علم و خبر توضيح گرديده بگمرک مرجع انتقال داده می شود.

 -٢ماليکه مشخصات خارجی آن با اسناد مطابقت نداشته و بارجامعه يا کره بند يا سيم و سرغچ آن غير سالم باشد با
رعايت حکم فقره اول اين ماده از طرف گمرک مربوط سرغچ و با عالمت ھمان گمرک نشانی شده موضوع در علم
و خبر درج ميشود.
ماده بيست و پنجم:

ماليکه بداخل کانتينر به گمرک سرحدی واصل ميشود در صورتيکه دروازه کانتينر دارای سرغچ گمرک مبدأ باشد،
از طرف گمرک سرحدی نيز سرغچ شده مراتب در علم و خبر درج ميشود و در صورتيکه دارای سرغچ گمرک
مبداء نبوده و يا سرغچ سالم نباشد مال داخل کانتينر بالترتيب حسب امکان بحضور مالک يا نماينده و يا نماينده بار
چاالنی يا راننده واسطه نقليه طبق ماده بيست و چھارم اين قانون تشريح و کيفيت در علم خبر توضيح و دروازه
کانتينر سرغچ می شود.
ماده بيست و ششم:
ماليکه بر خالف توضيح مندرج علم و خبر بگمرک ديگری واصل شود به مصرف مالک به گمرک مربوط ارسال
ميشود .رئيس عمومی گمرکات ميتواند در صورت ضرورت باساس درخواست مالک اجازه اخذ محصول و اجرآت
گمرکی مربوط را در گمرک ايکه مال واصل شده بدھد.
ماده بيست و ھفتم:
ماليکه بگمرک مرجع واصل ميشود الزم است بارجامه ،کره بند يا سيم و سرغچ آن سالم باشد .در صورتيکه بارجامه
يا کره بند يا سيم و سرغچ آن سالم نباشد و مال مذکور قبالً توسط گمرک سرحدی تشريح نشده باشد مال بحضور

مالک يا نماينده او و نماينده بارچاالنی راننده واسطه نقليه تخليه و تشريح گرديده مراتب در علم و خبر توضيح و به
امضای ايشان رسانيده ميشود.
ماده بيست و ھشتم:
مال سريع الفساد و ماليکه نگاه داشت آن مصارف يومی را ايجاب نمايد در عين روز ورود محصول و از گمرک
خارج ميگردد .در صورتيکه مالک يا نماينده او مال را در عين روز محصول ننمايد گمرک در ھمان روز يا فردای
آن بمالک اخطار کتبی صادر مينمايد ھرگاه مالک با وصف اخطار کتبی بمحصول مال و اخراج آن در خالل پنج روز
اقدام نکند مال مذکور بصورت مزايده بفروش رسانيده شده محصول و مصارف از قيمت فروش وضع و متباقی
بمالک اعاده و يا در بانک بحساب امانت گذاشته ميشود و حين مراجعه به او تاديه ميگردد.
ماده بيست و نھم:
مال منفجره و سريع الشتعال در خارج محوطه گمرک که در اين حالت حکما حيثيت محوطه گمرک را دارد در روز
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ورود آن بحضور مالک يا نماينده او معاينه و تثبيت محصول گرديده در ھمان روز خارج ساخته ميشود .مالک مال
مکلف است تا محصول مال را در ظرف ) (١۵روز از تاريخ اخراج آن بگمرک تاديه نمايد.

فصل پنجم

حفاظت و اخراج مال

ماده سی ام:

ماليکه در گمرک تخليه ميشود الی زمان اخراج آن تحت محافظت گمرک بوده الزم است حد اکثر در ظرف مدت سی
روز از تاريخ وصول مراحل گمرکی آن طی شده و اخراج گردد.
ماده سی و يکم:

ماليکه در خالل سی روز از گمرک اخراج نگردد تابع رسم ارضيه می باشد .رسم ارضيه متناسب به معيار و مدت
معطلی مال در گمرک از طرف رياست عمومی گمرکات تعيين و بعد از منظوری وزير ماليه بعموم گمرکات ابالغ
ميشود.
وزير ماليه ميتواند مالی را که تابع محصول نباشد از پرداخت رسم ارضيه معاف گرداند.
ماده سی و دوم:
ماليکه اخراج آن از گمرک باثر اختالف اسناد يا نزاع ناشی از تثبيت کيفيت يا جنسيت يا نوعيت يا ساير اجراآت
گمرکی يا حجز و امثال آن معطلی قرار داده شود در حال حجز و ثبوت ادعای مالک تابع رسم ارضيه شناخته
نميشود.

ماده سی و سوم:
در صورتيکه مال وارده در خالل مدت چھار ماه از تاريخ ورود بگمرک اخراج نگردد به صورت مزايده به فروش
رسانيده شده محصول رسم ارضيه و مصارف مزايده از قيمت فروش وضع و متباقی بمالک اعاده يا در بانک بحساب
امانت گذاشته شده حين مراجعه به او تاديه ميگردد.
حالت مندرج ماده سی و دوم اين قانون از اين حکم مستثنی است.

فصل ششم
محصول
ماده سی و چھارم:
ماليکه از کشور صادر و يا به کشور وارد ميگردد بشمول اموال دولتی تابع پرداخت محصول می باشد .مگر اينکه

ماده سی و پنجم:
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بحکم قانون از پرداخت آن معاف گرديده باشد.

از عين مال بصورت مکرر محصول اخذ نميگردد.
ماده سی و ششم:

 -١محصول از مال صادراتی و وارداتی مطابق تعرفه گمرکی اخذ ميگردد.

 -٢در صورتيکه مال صادراتی و يا وارداتی در تعرفه ذکر نشده باشد محصول به اساس مقايسه آن با اجناس مندرج
تعرفه که بيشتر از ھمه با مال مذکور شباھت داشته باشد اخذ و قضيه جھت تائيد محصول اخذ شده برياست عمومی
گمرکات ارسال ميشود.

تصميم رياست عمومی گمرکات در زمينه قابل تعميل است.
ماده سی و ھفتم:

در موارديکه محصول مال تابع وزن باشد محصول اصل مال بارجامه و ضميمه آن ھر يک بصورت جداگانه مطابق
تعرفه گمرکی اخذ ميشود .در صورتيکه تفکيک مال از بارجامه يا ضميمه آن موجب اتالف يا نقصان مال گردد در
سنجش محصول تابع اصل مال شناخته ميشود.
ماده سی و ھشتم:
 -١در موارديکه محصول مال صادراتی تابع وزن باشد و وزن آن اضافه از پنج فيصد مندرجات اظھار نامه تثبيت
شود از مقدار اضافی دو چند محصول اخذ ميگردد.

 -٢در موارديکه محصول مال صادراتی تابع فی واحد مال باشد ھرگاه تعداد آن از مندرجات اظھار نامه اضافه ظاھر
شود از تعداد اضافی دو چند محصول اخذ می گردد.
 -٣ھرگاه مال صادراتی از لحاظ جنسيت يا نوعيت بھتر از مندرجات اظھار نامه تثبيت شود تفاوت برتری مال از
نگاه محصول بمالحظه تعرفه بمقايسه مندرجات اظھار نامه تحت دو چند محصول قرار ميگيرد.
ماده سی و نھم:
 -١در موارديکه محصول مال وارداتی تابع وزن باشد ھر گاه وزن اصل مال از وزن مندرج بيجک از پنج فيصد
اضافه تثبيت شود از وزن اضافی دو چند محصول اخذ ميشود.
 -٢در موارديکه محصول مال وارداتی تابع نرخ بيجک باشد ھرگاه تعداد اصل مال از تعداد مندرج بيجک اضافه
ظاھر شود از تعداد اضافی دو چند محصول اخذ ميگردد.
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 -٣ھرگاه مال وارداتی از لحاظ جنسيت يا نوعيت بھتر از مندرجات بيجک تثبيت گردد تفاوت برتری مال از نگاه
محصول به مالحظه تعرفه بمقايسه مندرجات بيجک تحت دو چند محصول قرار ميگيرد.
ماده چھلم:

در موارديکه محصول مال تابع نرخ بيجک بوده و بيجک موجود نباشد يا مشکوک تشخيص شود قيمت مال توسط
ھيأتی که از طرف گمرک تعيين ميشود طبق مقرره تثبيت و محصول بر اساس آن اخذ ميگردد.
ماده چھل و يکم:

 -١ھرگاه مال وارداتی از لحاظ اوصاف مشخصه موثر در محصول با مندرجات بيجک و علم و خبر بارنامه ھوايی
يا کارت پارسل مطابقت داشته باشد در سنجش محصول مندرجات بيجک اساس قرار داده ميشود.

 -٢در صورتيکه يکی از اوصاف مشخصه موثر در محصول مال وارداتی در بيجک درج نباشد سند گمرکی ديگری
که وصف مشخصه مطلوبه را دارا بوده و مکمل بيجک شناخته شود در مورد تثبيت ھمان وصف اساس قرار داده
ميشود.
ماده چھل و دوم:
 -١ھرگاه مال وارداتی از لحاظ اوصاف مشخصه موثر در محصول با مندرجات بيجک مطابقت داشته مگر با
مندرجات علم و خبر بارنامه ھوايی يا کارت پارسل مغايرت داشته باشد مندرجات بيجک در تثبيت محصول بشرطی
اساس قرار داده ميشود که مندرجات يکی از اسناد گمرکی مندرجات بيجک را در ھمان وصف تاييد نمايد و بارنامه و
کره بند مال سالم باشد.
 -٢در صورتيکه يکی از اوصاف مشخصه موثر در محصول مال وارداتی در بيجک و ساير اسناد گمرکی درج نباشد
اداره گمرکی با رعايت احکام اين قانون در تثبيت ھمان وصف می پردازد.

ماده چھل و سوم:
ھرگاه مال وارداتی در عرض راه قبل از رسيدن بگمرک مرجع خساره مند يا قسما ً تلف گردد در صورتيکه وارد
کننده تصديق رسمی نمايندگی تجارتی افغانی را در خارج يا اداره محل را در داخل و سند مصارف حمل و نقل را
ارائه نمايد محصول به اساس کميت و کيفيت مال موجوده اخذ ميشود .در غير آن مطابق با اسناد گمرکی مکلف به
پرداخت محصول می باشد.
ماده چھل و چھارم:
ھرگاه مال وارداتی در عرض راه و قبل از وصول گمرک مرجع کالً تلف شود در صورتيکه وارد کننده مطابق حکم
ماده ) (۴٣اين قانون تصديق ارائه نمايد از پرداخت محصول معاف شناخته ميشود و ھرگاه تصديق ارائه کرده نتواند
مکلف به پرداخت محصول ميباشد.
ماده چھل و پنجم:
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ھرگاه بيجک يا علم و خبر بارنامه ھوايی يا کارت پارسل مال وارداتی قبل از طی مراحل يا حين جريان مراحل
گمرکی مفقود شود يا بنابر معاذير ديگری ارائه شده نتواند عالوه از اصل محصول  ٢۵فيصد محصول بصورت
تضمين اخذ ميگردد .در صورتيکه وارد کننده اصل اسناد مذکور يا مثنی تصديق شده آنرا در ظرف يکسال ارائه نکند
تضمين اخذ شده بحساب قطعی دولت انتقال و قابل اعاده نميباشد.
ماده چھل و ششم:

ھرگاه مالک اخراج ماليرا که از پرداخت محصول کالً يا قسما ً معاف شناخته شده است از گمرک قبل از ارائه اسناد
معافيت تقاضا نمايد اداره گمرک مربوط ميتواند در برابر اخذ تضمين نقدی معادل محصول امر اخراج آنرا بدھد.

در صورتيکه اسناد معافيت در ظرف ششماه از تاريخ اخراج مال ارائه نشود تضمين اخذ شده بحساب قطعی دولت
انتقال و قابل اعاده نميباشد.
ماده چھل و ھفتم:

ھرگاه محصول از اندازه قابل پرداخت بصورت غير عمدی کم يا زياد اخذ شود حسب احوال تفاوت محصول از مالک
اخذ يا بوی اعاده ميشود.
ماده چھل و ھشتم:
ماليکه باساس در خواست تحريری مالک بگمرک رايگان واگذار ميگردد تابع محصول و رسم ارضيه شناخته نميشود.

فصل ھفتم
صدور و توريد موقت
ماده چھل و نھم:
اشيائيکه بمنظور عرضه در نمايشگاه يا استفاده از آن در نمايشات ھنری ،ورزشی و امثال آن يا به منظور اعمار
پروژه ھای دولتی يا بمنظور ترميم بصورت موقت به افغانستان وارد يا از آن صادر می گردد و يا سھواً به افغانستان
وارد گردد تابع احکام مندرج اين فصل ميباشد.
ماده پنجاھم:
اشيائيکه صدور يا توريد آن طور موقت بمقاصد مندرج ماده چھل و نھم اين قانون صورت ميگيرد به اجازه رياست
عمومی گمرکات به کشور وارد و يا از کشور صادر می گردد.
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ماده پنجاه و يکم:

 -١اشيائيکه مطابق حکم ماده ) (۴٩اين قانون صادر و يا وارد می گردد تابع معاينات گمرکی بوده اما تابع پرداخت
محصول نمی باشد.

 -٢گمرک مربوط حسب امکان جنس ،نوع ،مقدار و ساير مشخصات اشيای مندرج فقره ) (١اين ماده را ھنگام معاينه
گمرکی در فورمه مخصوص درج و ھدف صدور و يا توريد آنرا توضيح نمايد.
ماده پنجاه و دوم:

 -١اشيائيکه مطابق حکم ماده ) (۴٩اين قانون صادر گرديده است الزم است دوباره وارد و اشياييکه وارد گرديده است
دوباره صادر شود در غير آن ھرگاه اشيای مذکور مطابق باحکام اين قانون تابع محصول باشد شخص مکلف است
محصول آنرا بپردازد.

 -٢ھرگاه شخص ثابت نمايد که مال مندرج فقره اول اين ماده تلف يا مفقود گرديده است از پرداخت محصول معاف
شناخته ميشود.
ھمچنان اشيای استھالکی ايکه به منظور اشتھار و امثال آن اھدا گرديده باشد تابع محصول شناخته نمی شود.
ماده پنجاه و سوم:
اموال اتباع افغانی که بصورت موقت در خارج و اموال اتباع خارجی که بصورت موقت در افغانستان اقامت می
نمايند تابع احکام اين فصل ميباشد.

فصل ھشتم
ترانزيت
ماده پنجاه و چھارم:
عبور مال ترانزيتی از افغانستان بموجب ترانزيت فارم صورت ميگيرد.
موظفين گمرک سرحدی ھنگام ورود صحت سرغچ راه عبور مال را در ترانزيت فارم درج و ھنگام خروج از طرف
موظفين گمرک سرحدی مربوط تطبيق داده ميشود.
ماده پنجاه و پنجم:
 -١مال ترانزيتی تابع پرداخت محصول گمرکی نبوده و جز در موارد استثنايی و مطابق باحکام قانون.
 -٢در موارديکه مال ترانزيتی حين ورود به گمرک سرحدی فاقد سرغچ بوده يا سرغچ آن سالم نباشد موظفين گمرک
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مربوط مال مذکور را معاينه نموده جنس نوع و مقدار آنرا در ترانزيت فارم توضيح می نمايند.

 -٣ھرگاه مال ترانزيتی که بمنظور خروج از کشور به گمرک سرحدی واصل ميشود فاقد سرغچ بوده يا سرغچ آن
سالم نباشد مال مذکور از طرف موظفين گمرک مربوطه با اسناد تطبيق و در مورد مال کمبود احکام قانون گمرکات
تطبيق ميشود.
ماده پنجاه و ششم:

شخص حقيقی يا حکمی ايکه بر اساس مقاوله ھای قانونی مال را به شکل ترانزيت از افغانستان عبور می دھد مکلف
است که مال مذکور را در ظرف ھشت روز از افغانستان خارج نمايد .وزير ماليه ميتواند در صورت موجوديت
معاذير معقول اين مدت را يک يا چند بار تمديد نمايد.
ماده پنجاه و ھفتم:

ماليکه صدور و ورود آن بحکم قانون ممنوع باشد ترانزيت آن تابع کسب اجازه از حکومت است.

فصل نھم
معافيت
ماده پنجاه و ھشتم:
بر عالوه معافيت ھای مندرج قوانين و تعرفه گمرکی مال صادراتی و وارداتی در موارد ذيل از پرداخت محصول
معاف ميباشد:
 -١مال امدادی بالعوض موسسات بين المللی و کشور ھای کمک دھنده و ماليکه از مدرک قروض برای پروژه ھای
دولتی تھيه شده باشد.
 -٢ماشين آالت ،واترپمپ ھای زراعتی ،حيوانات و حشرات نسلی ،تخم اصالح شده زراعتی ،تخم نسلی طيور ،کود
کيمياوی ،ادويه ضد امراض و افات حيوانی و نباتی و امثال آن که به افغانستان وارد گردد به تصديق وزارت زراعت
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و اصالحات ارضی.

 -٣سامان و لوازم دفاتر و لوازم خانه نمايندگی ھای سياسی افغانستان ،کشورھای خارجی و موسسات بين المللی به
تصديق وزارت امور خارجه.

 -۴سامان و لوازم اتباع خارجی که در افغانستان ايفای وظيفه می نمايند مطابق شرايط قرارداد.
 -۵کتب ،جرايد و مجالت.

 -۶محصوالت و توليدات فابريکه ھای دولتی و تصديھای دولت که بخارج صادر گردد.
ماده پنجاه و نھم:

مال شخصی در موارد ذيل از پرداخت محصول معاف ميباشد:

 -١مال مورد استفاده روسايی دول و حکومات و اعضای معيتی شان.

 -٢سامان و لوازم مورد استفاده شخصی نمايندگان افغانی ،خارجی و موسسات بين المللی و اعضای خانواده شان.
 -٣سامان و لوازم اتباع خارجی و افغانی با رعايت مندرجات لست محموله مسافرين و موظفين که شورای وزيران
آنرا تصويب نموده باشد.
 -۴سمپل ھا و تحايف اشتھاری.
 -۵پارسل ھای پستی مطابق احکام مقرره مربوط.

ماده شصتم:
شورای وزيران صالحيتدارد در غير احوال مندرج مواد پنجاه و ھشتم و پنجاه نھم اين قانون در موارد خاص که وزير
ماليه آنرا تاييد نموده باشد بعضی از اموال را از محصول معاف گرداند.
ماده شصت و يکم:
ھرگاه اموال مندرج فقرات ) ٣و  (۴ماده پنجاه و ھشتم و فقرات  ٣ - ٢ماده پنجاه و نھم اين قانون که متعلق باتباع
افغانستان نباشد در داخل افغانستان بفروش رسيده يا به نحوی از آنحا ملکيت آن به اتباع افغانستان يا کسانيکه در
افغانستان اقامت داشته و مطابق احکام قانون دارای معافيت گمرکی نباشند انتقال نمايد انتقال دھنده به پرداخت
محصول مال مکلف می باشد.

فصل دھم
پارسلھای پستی
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ماده شصت و دوم:

اداره پست مکلف است پارسل وارده را غرض اجراآت امور گمرکی بگمرک پست پارسل و در محليکه چنين گمرک
وجود نداشته باشد به گمرک مرجع ھمان محل و اگر اصالً در آن محل گمرک موجود نباشد به مستوفيت ارائه نمايد.
پارسلھای صادره قبل از تسليمی به اداره پست بگمرک ارائه و بعد از اجراآت امور گمرکی مربوط به اداره تسليم داده
ميشود.
ماده شصت و سوم:

 -١پارسل پستی بحضور مرسل يا مرسل اليه يا نماينده او باز و معاينه گرديده در صورتيکه تابع پرداخت محصول
گمرکی باشد بعد از اخذ محصول و در غير آن بعد ترتيب سند معافيت به مرسل اليه يا اداره پست تفويض ميشود.

 -٢در مورديکه پارسل به مستوفيت تفويض ميشود تحت نظر نماينده مستوفيت بحضور مرسل و يا مرسل اليه يا
نماينده او و مامور موظف اداره پست باز گرديده در حاليکه تابع معافيت تشخيص شود بعد ترتيب سند معافيت به
مرسل اليه يا اداره پست تسليم داده ميشود و در غير آن بقيد ورقه تشريح غرض اخذ محصول به نزديکترين گمرک
ارسال ميگردد.

فصل يازدھم
انتقاالت ھوايی و دريايی
ماده شصت و چھارم:
کپتان طياره مکلف است بعد از فرود آمدن طياره بارنامه ھوايی و اسناد گمرکی الزم را به گمرک ميدان ھوايی ارائه
نمايد.
ماده شصت و پنجم:
حمل و تخليه مال از طياره به گمرک و عکس آن تحت نظارت موظفين گمرک ميدان ھوايی صورت ميگيرد.
ماده شصت و ششم:
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کپتان کشتی مکلف است حين ورود به بندر اسناد اموال و لست مسافرين را به موظفين گمرک سرحدی ارائه و زمينه
معاينه کشتی را برای مامورين گمرک فراھم سازد.
ماده شصت و ھفتم:

انتقال مال از کشتی به ساحل يا کشتی ديگر و عکس آن بدون اجازه مقامات گمرکی جواز ندارد.

فصل دوازدھم
احکام جزايی

ماده شصت و ھشتم:

با رعايت حکم مندرج ماده چھارم اين قانون ھرگاه انتقال مال بدون عذر معقول در موعد معين صورت نگيرد مالک
مال يا دريور در برابر ھر روز تاخير به پرداخت مبلغ يکھزار افغانی از فی واسطه نقليه ماشينی مکلف ميگردد.
ماده شصت و نھم:
ھرگاه موظف گمرک مطابقت يا عدم مطابقت مشخصات خارجی مال وارداتی را با اسناد سالمت يا عدم سالمت
بارجامه ،کره بند و سيم سرغچ آنرا در علم و خبر توضيح نکند يا در موارد الزم از سرغچ نمودن يا تشريح آن
مطابق احکام قانون خود داری بعمل آورد حسب احوال مورد تاديب و يا تعقيب عدلی قرار ميگيرد.

ماده ھفتادم:
ھرگاه موظف گمرک در امر ابالغ مالک مبنی بر اخراج مال سريع الفساد يا ماليکه نگاه داشت آن مصارف يومی را
ايجاب می نمايد يا فروش آن در مواعيد معين قانونی اھمال نمايد مرتکب حسب احوال مورد تاديب يا تعقيب عدلی
قرار ميگيرد.
ماده ھفتاد و يکم:
ھرگاه مالک مال منفلقه و يا سريع االشتعال محصول معينه قانونی را در خالل موعد مندرج ماده ) (٢٩اين قانون
نپردازد در مقابل ھر روز تاخير بپرداخت معادل يک فيصد محصول مال مکلف ميگردد .مشروط برينکه از اصل
محصول تجاوز نکند.
ماده ھفتاد و دوم:
ھرگاه موظف گمرک در مورد فروش ماليکه بنابر عدم اخراج از گمرک در خالل موعد معين قانونی قابل فروش
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باشد بيش از  ١۵روز اقدام نورزد مرتکب مورد تاديب قرار ميگيرد.
مال بعد از اين تاريخ تابع رسم ارضيه نمی باشد.

فصل سيزدھم

احکام متفرقه

ماده ھفتاد و سوم:

احکام اين قانون ،موافقتنامه ھا و قرارداد ھايی را که دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان با ساير دول منعقد نموده
و يا مينمايد اخالل نميکند.
ماده ھفتاد و چھارم:

اين قانون ) (١۵روز بعد از نشر در جريده رسمی نافذ ميگردد و با انفاذ آن  -قانون گمرکات منتشره شماره ٢۶٣
مورخ  ١٣۵٢/١٢/١جريده رسمی  -قوانين ،فرامين و ساير احکاميکه مغاير اين قانون باشد ملغی شمرده ميشود.

شرح اشتراک ساالنه

در داخل کشور ) (١۵٠افغانی
خارج کشور ) (۵٠دالر امريکائی
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قيمت اين شماره ) (٣٠افغانی
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