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اصولنامه

معافیت اموال و بکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرکات
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افغانستان

تاریخ طبع  -:جدی ۰۲۲۱
( )۳۳۱۱جلد

تعداد طبع چهارم
د کابل په عمومی مطبعې کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ معافیت اموال وبکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرک افغانستان
فصل اول
معافیت اموال و بکاژ هیئت دیپلوماسی دول متحابه متعینۀ دربار شاهی افغانستان.
اصل اول :اموال و بکاژ دستی و سنگین که متعلق بمأمورین سیاسی خارجه متعینه دربارشاهی افغانستان بوده باا خاود وارد
یا خارج مملکت افغانیه مینمایند از معاینه و محصول گمرک معاف است و اگر اموال و بکاژ اعضای هیئت سیاسی با خاود
آنها داخل و یا خارج افغانستان شود صرف از اخذ محصول گمرکی معاف شمرده میشود.

تبصره
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الف -مأمورین سیاسی عبارت است از سفرا وزرای مختار ،شارژدافر ها.
ب -اعضای هیئت سیاسی اشخاص ذیل میباشند:

مستشارها کاتب اول (سکرتر اول) دوم ،سوم ،آتشه سفارت ،وزارت مختاری ،مستشار تجارتی آتشاه ملیتار آتشاه بحاری و
هواپیمائی و فامیل تمام اشخاص تبصره الف و ب.
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ج -مراد از فامیل خانم و اوالد ذکور و اناث است که به کفالت آنها میباشند.

 -۲اموال و بکاژ دستی و سنگین که متعلق بمامورین سیاسی و اعضای هیئت سیاسی بوده و بعد از ورود آنها خواه بعناوان
آنها و خواه بعنوان سفارت خانه کبری و یا وزارت مختاری وارد میشود قرار تفصیل ذیل تعمیل میگردد.

الف -اموال و بکاژ دستی و سنگین متعلق ماامورین سیاسای مباابق تصاریل اصال ( )۶.۵از تادیاه محصاول گمارک معااف
شمرده میشود مشروب باین که از برف سفیر و یا وزیار مختاار از جان

و ناوو اماوال وارده و بلاب معاافی آن در بلاب

نامۀ شان توضیل و بذریعه وزارت امور خارجه باداره گمرک فرستاده شده باشد.

ب -اموال و بکاژ دستی و سنگین که بعنوان اعضای هیئت سیاسی در ظرف دو ماه پیش از ورود و یا دو ماه بعد از ورود
اولین بار آن ها وارد شود و اماوال شخصایه و مساتعمله خاود آن هاا باشاد بشارب معایناه از محصاول گمارک معااف شامرده
میشود .مشروب بر اینکه بایستی اشیای وارده بنام شان قید شده باشد و سفارت شان فهرست اشایا را باا اوصااف ماموریات
آنها تصدیق کرده و باینکه اشیای مذکور بآنها متعلق است و بلب معافی آن را نموده باشد.

تبصره
بلااب نامااه و یااا تصاادیق نامااه ساافارت و باااوزارت مختاااری راجااع بمعااافی اسااباب و بکاااژ وارده بایااد در دو ورق تحریاار و
بامضای شخص رئی

سفارت ممضی باشد.

 -۳در بارۀ اعضای رسمی نمایندگان سیاسی آن دولیکه با اعضای رسمی نمایندگان سیاسی افغانساتان رویاه باه تصاریحات
(ب) اصل  ۲را کمتر مرعی بدارند معامله بالمثل کرده خواهد شد.
 -۴معافی محصول اشیای وارده برای شارژدافر های حیثیتی و دائمی و موقتی ببور معامله بالمثل بعمل خواهد آمد بشارب
اعالم جن

و نوو و مقدار و بلب معافی اشیای وارده در حین ورود.

 -۵اشیائیکه تحت معافی گمرکی می آیند قرار ذیل است-:
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لوازمات دفتر سفارت ،لوازمات اثاثیه لوازمات مدنیاه ،لوازماات شخصایه ،لوازماات خوراکاه ،لوازماات مشاروبات مساتثنی
است که تورید آن قرار الیحه علیحده بعمل مای آیاد رویاه توریاد اشایای فاوق متاذکره ایان اصال مشاروب برویاه بمقابلاه دول
است.

معلومات رویه متقابله دول در شروو هر سال بتوسب وزارت خارجاه تحصایل شاده و ساپ

اشایای وارده هماان ساال تحات

معافی گمرک آورده میشود.
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 -۶اتومبیل برای سفارت خانه و وزارت مختاری بقدر ضرورت تورید کرده میتوانند.

 -۷خااروج امااوال و بکاااژ مااامورین سیاساای و اعضااای دیپلوماساای از افغانسااتان در صااورتیکه ب اه همااراه ذوات فااوق یکجااا
خارج نشود بموجب تصریل فقره الف و ب اصل  ۲تعمیل میشود.

فصل دوم
معافیت اموال و بکاژ هیئت قونسلهای جنرال قونسلها و قونسل و وکیل قونسل دول خارجه متعینه افغانستان-:
 -۸اموال و بکاژ سنگین و دستی قونسلهای دول خارجه متعینه افغانستان خواه باه هماراه خاود شاان یکجاا وارد شاده باشاد و
خواه در بین مدت یکماه بعد از ورود اولین بار آنها رسیده باشد قرار تفصیل ذیل تعمیل میشود.
الف :لوازمات دفتر مانند اوراق رسمیه و تحریریه و لوحه و بیرق و مهر هاای تماام ناوو کتابهاای راجاع باامور قونسالگری
لوازمات قونسلگری مانند اثاثیه (موبل) از معاینه و تادیۀ محصول گمرک معاف شمرده میشود.
ب :لوازمات خانه مانند اثاث البیت و ضروریات مادنی از قبیال اشایای مساتعمل و میار مساتعمل شخصای قونسال هاا بشارب
معاینه از تادیه محصول گمرکاات معااف شامرده میشاود هرگااه اشایائیکه بعاد از تااریف معیناه فاوق الاذکر وارد شاود مباابق
اصولنامه عمومی گمرکی تعمیل میشود.
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تبصره

قونسلهای خارجه در حین ورود اموال فقره الف این اصل بیان نامه را که مشمول جن

و نوو و تعداد بسته ها و صاندوقها

باشد بامضای خود توسب شعبه مربوب باداره گمرکی محلی خواهند فرستاد.

 -۹معاینه اموال رؤسای قونسلگری خارجه در موقع حرکت قبعی آنها بمیل مرسل در منزل شخصی و یا در نقااب گمارک
است.
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سرحدی بعمال خواهاد آماد اشایائیکه در فقاره ب اصال ( )۸مصارح اسات در حاین خاروج از تادیاه محصاول گمارک معااف

تبصره

مراد از حرکت قبعی سبکدوشی یک قونسل از محل ماموریت اوست.

فصل سوم
مالحظات عمومی و اداری
 -۰۱اموال و بکااژ مساتخدمین دفتار سافارت و وزارت مختاریهاا کاه در اصال اول و ( )۸ایان اصاولنامه ذکار نشاده مباابق
اصولنامه عمومی گمرک تعمیل خواهد شد-:
 -۰۰خاندان شاهی و رئی

و اعضای کابینه های دول متحابه و سفرای خارجه که بداشتن پاسپورت سیاسی بقصد مسافرت

نزد حکمت و یا به مملکت افغانستان میایند اشیائیکه با خود بیاورند و یا در مادت اقامات خاود شاان بافغانساتان وارد و یاا باا
خود خارج کنند از تادیه محصول گمرک معاف شمرده میشود.

تبصره
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الااف :مااوتر هااای سااواری ذواتیکااه صاااحب مص ائونیت و پاسااپورت و ویاازه سیاساای میباشااند خااواه وارده ،خااواه بصااورت
ترانزیت از افغانستان عبور کنند از تادیه محصوالت و تکالیف گمرکی معاف اناد مشاروب باینکاه ماوتر شاخص ذوات فاوق
باشد و قبل از ورود خود نمره و مودل آن را به مقاماتیکه ویزه حاصل میکنند تحریراً ابالو داده باشد.
ب :مقاماتیکه ویزه میدهند مکلف میباشند که برای موتر های ذوات حصه الف تبصره هذا (لیسی پاسی) یعنی سند واگاذاری
بدهند بشربیکه اسم مالک مارک و نومره و مودل موتر در سند مذکور مندرج بوده و به مهر سفارت ممهور شده باشد.
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 -۰۲کمیسیون و انجمن های بین المللی هرگاه بافغانستان اجتماو کنند از معافیت گمرکی مستفید شده میتوانند.

 -۰۳مواد راجعه بمعافی محصول اماوال نماینادگان خارجاه در معاهادات افغاانی باا دول متحاباه کاه ساابقا ً بعمال آماده جاز و
عملیات معاهده بوده تحت تأثیر مواد این اصولنامه نمی آید.

 -۰۴اشیائیکه بنام هیئت نمایندگان سیاسی وارد افغانستان نشده باشد و بعد از آن بحساب سفارت خاناه و سافرا داخال کارده
شود از تادیه محصول و رسوم گمرک معاف شمرده نمیشود.

 -۰۵اشیائیکه بموجب این اصولنامه بمعافیت محصول ورسوم گمرکی وارد میشود البته وارد کننده نمیتواند آن اشیا را بعد
از آن باشخاصی که حق معافیت گمرکی را ندارند واگذار شود و یا بفروشد تا قبالً باداره گمرک ابالو نامه نفرستاده باشد.
ادارۀ گمارک مکلااف اساات لاادی الوصااول اباالو نامااه در صااورتیکه فروشاانده مااال محصاول ندهاد قاارار اصااولنامه عمااومی
گمر ک از خریدار حقوق گمرکی مال ماذکور را دریافات نمایاد خریادار قبال از پرداخات حقاوق گمرکای اشایا خریاداری را
تصاحب کرده نمیتواند اشخاصیکه حق معافیت گمرکی را ندارند نمیتوانند اشیائیکه بباور مجاانی باه آن هاا رسایده تصااحب
نمایند تا اینکه محصول گمرکی آن را نپردازند اگر مال وارده مذکوره از اداره گمرک خارج شده و بعد از آن واگاذار شاود
یا بفروشد حضور یکنفر مامور گمرک ضرور والبدیست.

 -۰۶اشخاصیکه حق معافیت محصول گمرکی را دارا میباشند نمیتوانند آثار عتیقه افغانستان را با خود خارج کنند تا وقتیکه
وزارت معارف افغانستان برای آنها اجازه خروج نداده باشد.
 -۰۷اصولنامه هذا از تاریف نشر مرعی االجرا شمرده میشود.
ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت امر و به اجرا مواد آن اراده مینائیم.
مورخه  ۰۲میزان  ۰۳۰۴ش مبابق  ۷رجب  ۰۳۵۴ق.
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