طرزالعمل فروشگاه های آزاد
این طرزالعمل  ،مطابق به احکام فصل  11قانون گمرکات همراه با معلومات الزم
بدسترس افراد واشخاص متقاضی قرار میکیرد:

 .Iشرایط اخذ جواز
الف :هر شخص حقیقی ویا حکمی که تقاضای اخذ جواز فروشگاه های آزاد را داشته باشد ،الزم
است درخواست خودرا طبق این طرزالعمل به ریاست عمومی گمرکات ارائه نماید.
ب :اشخاص متقاضی جوازباید دارای شرایط ذیل باشند:
 .1تابعیت افغانستان را داشته ومقیم باشد.
 .2سن آنها کمتراز  18سال نباشد.
 .3دارای شهرت خوب باشند.
 .4تحصیل کرده با قانون و طرزالعمل های گمرکی ،بلدیت داشته باشد.
 .5درموقف مالی خوب قرار داشته باشد.
 .6برای بدست آوردن فروشگاه آزاد هر متقاضی مکلف است به مجلس داوطلبی
حضوری اشتراک وپیشنهاد خود را ارائه نماید.
 .7متقاضی مکلف است جهت اشتراک در مجلس داوطلبی مبلغ ده هزار دالر
امریکائی ویا معادل به افغانی را سه روز قبل از برگذاری مجلس داوطلبی ،
جهت اطمینان اداره جواز به امانت بگذارد ورسید دریافت نماید.
 .8داوطلبی جهت بدست آوردن امتیاز فروشگاه آزاد از مبلغ پرداخت شده اطمینانیه
 ،آغاز وبه آخرین ندای داوطلب استقرار یابد.
 .9برنده داوطلبی مکلف به گذاشتن وجه معینه ذکر شده درآخرین ندای داوطلبی
بحیث امتیاز میباشد  .این مبلغ برای مدت یکسال بحیث امتیاز بود وبحساب
قطعی دولت منظور وتحویل گردیده وبه هیچ صورت قابل استرداد نخواهد بود.
برنده داوطلبی مکلف است هرسال مبلغ  1111دالر امریکائی ویا معادل
.11
آن به افغانی را ،به جهت تمدید جواز خود به آداره جواز گمرکات وزارت مالیه
بپردازد.
نظر به موجودیت شرایط کنونی آدارهء جواز گمرکات وزارت مالیه به
.11
تعداد ده فقره جواز برای اشخاص حقیقی ویا حکمی را در نظر گرفته است.
آداره جواز گمرکات وزارت مالیه میتواند صدور جواز فروشگاه های آزاد
.12
را به تعداد بیشتر ویا کمتر از فقره (متذکره دربند  )11انجام دهد.
ج :ریاست عمومی گمرکات بعد از گرفتن درخواست با اسناد ضمیمه شده وحصول اطمینان از
داشتن شرایط فوق بعد از طی مراحل اصولی آن موضوع رابه مقام وزارت پیشنهاد و بعداز
منظوری از طریق اداره ذیربط به متقاضی جواز رسمی صادرمیگردد.
د :درجوازصادر شده  ،اسم گمرک  ،کشورها و محالتیکه میتواند از آنجا مال وارد میگردد ،ذکر
میشود.
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( .)2درخواست:
درخواست جواز فروشگاه آزاد درفورمه(ف –  )2با اسناد ذیل ضمیمه میگردد:
الف :محل منظور شده فروشگاه آزاد  ،تفصیل تمام ساحه تحت پوشش فروشگاه  ،که توسط اداره
ذیصالح تعیین وتثبیت میگردد.
ب :داشتن نمبر تشخصیه مالیاتی.
ج :ارائه تضمین وفعالیت های مالی شخص مذکور درطی دوسال اخیر توسط یکی از بانکهای
معتبر.
د:هرگاه درخواست کننده شخص حکمی باشد اساسنامه واسناد مربوطه را ارائه نماید.
ز :کاپی تذکره ویا پاسپورت متقاضی ودرصورت احتمال وضرورت از روؤسای شرکت.
هـ  :قرارداد اجاره متقاضی با آداره هوانوردی که نماینگراجازه استفاده محل برای فروشگاه آزاد
باشد.
س:تصدیق بیمه و ضمانت معتبربانکی که احتمال تضمین جبران خسارات ناشی از خطراحتمالی
در فروشگاه آزاد را دربرگیرد ،مانند حریق ،دزدی وغیره که متناسب با مقدار محصول
گمرکی ومالیات اموال وارداتی باشد.
( .)3تمدید جواز:
 )1میعاد جواز فروشگاه های آزاد ،صرف یک سال بوده وقابل تمدید است.
 )2دارنده جوازمکلف است حد اقل دو ماه قبل از ختم میعاد جواز ،برای تمدید آن اقدام نماید،
تمام اسناد و تصدیق نامه های ذکرشده این طرزالعمل برای جواز جدید ضروری است تا
ضمیمه در خواست گردد.
 )3اتخاذ تصمیم در مورد جواز های قابل تمدید توسط ریاست عمومی گمرکات صورت گرفته
میتواند البته در صورتیکه موانع قانونی وجود نداشته باشد و دارنده جواز تقاضای تمدید
جواز خویشرا کرده باشد.
( )4تعلیق جواز:
 .1رئیس عمومی گمرکات در صورت ارائه دالیل موجه از طرف اداره مسؤل جواز میتواند
جواز را به تعلیق درآورد .
ً
 .2تصمیم تعلیق جواز به دارنده جواز کتبا ارائه میگردد.
( )5الغاء جواز:
 .1با دارندهء جوازدرصورت تخطی ازاحکام قانون واین طرزالعمل ،طبق قوانین  ،مقررات
وطرزالعمل های نافذه رفتار میگردد.
 .2الغاء جواز به دالیل ذیل صورت میگیرد:
الف  :هرگاه دارنده جواز مرتکب تخطی از قوانین و مقررات وطرزالعمل های گمرکی گردد.
ب  :هرگاه دارنده جواز مرتکب جرم جنائی گردد.
ج  :به تقاضای دارنده جواز مبنی برلغوه جواز خویش درصورتیکه دالیل موجه ارائه
نماید(بادرنظرداشت بند  9شرایط اخذ جواز).
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د :درصورتیکه برای لغو جواز خویش دالیل موجه ارائه کرده نتواند مکلف است تا محصول اموال
خود را درفروشگاه و گدامهای مربوطه بپردازد.

( - )6انتقال ملکیت :
دارنده جواز در هیج صورت نمیتواند مالکیت جواز یا حق استفاده فروشگاه های آزاد
را به شخصی دیگر واگذار نماید.

( -)7مصارف تاسیسات :
مصارف تاسیسات ،فیس ساالنه ومصارف گمرکات مشتمل بر اضافه کاری مؤظفین
گمرکی در ساعات غیر رسمی و غیره  ،که مقدار آنهارا ریاست عمومی گمرکات تعیین
مینماید ،توسط دارنده جواز وبعداً هنگام تجدید آن ساالنه پرداخت میشود.

 .IIخریداری و تورید اموال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دارنده جواز میتواند اموال را مستقیما از منبع خارجی بدون پرداخت محصول
گمرکی ،صرف  ،بنام دارنده جواز فروشگاه آزاد وارد نماید.
دارنده جواز نمیتواند بیشتر از چهارنوع اموال مختلف وارد وبداخل فروشگاه
بفروش برساند .درصورتیکه بیشتر از چهار نوع معیینه ظاهر گردد به آن
بصفت قاچاق عمل میشود.
هرگاه دارنده جواز فروشگاه آزاد خواهان تغیر نوع جنس توریدی خویش گردد،
دوماه قبل از تمدید جواز ساالنه مکلف است تا به اداره جواز گمرکات یادداشت
کتبی ارائه نماید.
دارنده جواز میتواند ازفروشگاه های آزاد دیگر کشوراموال مجاز را خریداری
و به فروشگاه خویش منتقل نماید ،البته تحت نظارت گمرک مربوطه.
خریداری وتورید اموال مطابق قوانین ،مقررات و شرایط این طرزالعمل انجام
میگیرد.
انتقال اموال بدون پرداخت محصول از گمرک مبداء الی محل فروش تحت
نظارت مامورین گمرکی صورت میگیرد.

 -IIIذخیره اموال:
)1
)2
)3
)4

دارنده جواز  ،اموال را تورید و در گدام های مجاز درموقعیتکه از طرف ادارهء
گمرک مربوطه مشخص میگردد ،ذخیره مینماید.
فروشگاه های آزاد میتوانند اموال ضبط شده را از گدامهای دولتی خریداری و آن را
در گدام های خویش ذخیره و شامل لست اموال گدام های خود نماید.
داسًذٍ جْاص ،هیتْاًذ اهْال خْیؾشا تاالی عایش گذام ُای اختقافی هیذاى ُای
ُْایی ّ هغاصٍ ُای دپلْهاتیک ،طثك لاًْى ّطشصالؼول هشتْطَ ،کَ تحت ًظاست
گوشکی لشاس داسد تَ فشّػ تشعاًذ.
کاست هؼشفی اهْال کَ دسآى تْضیحات هؾتول تش اعن ّ عشیل ًوثش آؽیاء ً ،وثش
تخؼ ،لیوت تذّى هحقْل ،هالیات لاتل پشداخت ،لیوت فشّػ ّغیشٍ رکشاعت ،تایذ
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تا توام اهْال ّ اؽیاء کَ دس فشّؽگاٍ آصاد جِت فشّػ تَ ًوایؼ گزاؽتَ هیؾْد
ًقة گشدد.

 .IVمحل فرَش َ اوتقاالت:
 .1میدان ٌُایی :فشّؽگاٍ ُای آصاد هیتْاًٌذ هحل فشّػ اهْال خْدسا دس فالْى ُای
هیذاى ُای ُْایی تشتیة ّ تٌظین ًوایٌذ .فشّؽگاٍ ُای فْق تٌِا هیتْاًذ اهْال خْدساتاالی
هغافشیي تیي الوللی تفشّػ تشعاًذ.
 .2اًتمال اهْال اص گذام ُا تَ هحل فشّػ ،طثك دسخْاعت کاسهٌذاى هغؤل فشّؽگاٍ فْست
هیگشدد .اهْال هتزکشٍ ،اصگذام الی هحل فشّػ تْعظ هاهْسیي سعوی گوشک ًظاست
هیگشدد ّ دس آًجاؽخـ هغؤّل ،اهْال سا ؽاهل لغت هْجْدی ًوْدٍ ّ هاهْس ًظاستی
آًشا ًیض اهضاء هیٌوایذ .حغة ضشّست یک کاپی سعیذ دسخْاعت اهْال ،تشای ثثت تَ
گوشک هیذاى اسعال هیگشدد.

 -Vفرَضات:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

هاهْس هؤظف گوشکی هیتْاًذ لغت فشّػ ّلغت هْجْدی اهْال سا جِت
اطویٌاى ایٌکَ اهْال تشای افشاد ّاؽخاؿ ّاجذ ؽشایظ فشّختَ ؽذٍ اعت
تشسعی ًوایذ .دسحیي فشّػ اهْالیکَ ؽاهل هحقْل گوشکی هیگشدد ّجٌثَ
تجاستی داسد ،تایذ تْعظ هؤظفیي فشّػ همذاس آًِا دستیجک هشتْطَ جِت اطالع
هاهْسیي گوشکی دسج گشدد.
هغافشیکَ اص فشّؽگاٍ ُای آصاد اهْال سا خشیذاسی هیٌوایذ ،دسفْستیکَ لیوت
آى تؾتش اص ( )5000افغاًی تاؽذ  ،هال اضافی تائیغت هحقْل گوشکی سا
تپشداصد.
هغافشیي ّسّدی هیتْاًٌذ دس هذت  20سّص تؼذ اص ّسّد تَ کؾْس ،اص اهْال
فشّؽگاٍ آصاد خشیذاسی ًوایذ.
تیجک فشّؽات فشّؽگاٍ آصاد تایذ تایک ًوثش هغلغل فادس گشدد.
فشّؽٌذٍ ،تیجک فشّػ اهْال سا تا ًوثش هغلغل دسچِاس کاپی فادس هیٌوایذ،
یک کاپی سا تاخْد حفع ًوْدٍ ّعَ کاپی دیگش سا تَ هؾتشی هیذُذ ،تا تَ هاهْس
گوشک تغلین ًوایذ .هاهْس گوشک آًشاتشسعی ًوْدٍ ّهؼلْم هیٌوایذ کَ اهْال لاتل
هحقْل کذام هیثاؽذ تا اص اًِا هحقْل اخز گشدد.
هحقْل هشتْطَ تْعظ هؾتشی تَ تاًک تحْیل دادٍ ؽذٍ ّسعیذ آى ُوشا تا یک
کاپی ًضد هاهْس گوشکی حفع ّکاپی آخش ًضد هؾشی ٌُگام خشّج اهْال تالیواًذ.

-VI

سُابق َ تفتیص امُال:

 .1فشّؽگاٍ ُای آصاد هکلف ُغتٌذ  ،عْاتك اًتمال اهْال ّفشّػ خْد سا تقْست هکول
حفع ّ دسفْست لضّم تَ دعتشط هاهْسیي ریقالح گوشکی لشاس دُذ.
 .2فشّؽگاٍ ُای آصاد هکلف ُغتٌذ ،ثثت توام هؼاهالت سّصهشٍ فشّػ خْد سا  ،هاُْاس تَ
آداسٍ گوشک هشتْطَ آسائَ ًوایذ ّ گوشک هتزکشٍ آًشا تَ دفتش هشکضی گوشکات خثش دُذ.
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 .3هذیش ّ سئیظ آداسٍ تمٌیي گوشکات جِت اطویٌاى خْیؼ تاصسعی ا اًجام دادٍ  ،دس
فْست دسیافت ُش گًَْ فؼالیت غیش افْلی  ،الذاهات لاًًْی تؼول خْاُذ آّسد.
 .4داسًذٍ جْاص هکلف تَ حفع حغاب ُای ریل اعت:
هحل تْلیذ ،هاسک تجاستی،همذاس خشیذاسی  ،تْسیذ  ،فشّػ  ،هقاسف  ،لیوت اهْال
ّسّدی  ،اعٌاد حغاب ُای تاًکی هشتْطَ ّ هؼاهالت ًمذی دس داخل ّ خاسج افغاًغتاى.
 .5ارضیف اسىاد  :توام اعٌاد کَ دس ایي طشصالؼول تزکش یافتَ اعت تشای هذت دٍ عال لاتل
ًگِذاسی تْدٍ ُّوچٌاى عْاتك آى دس دیتاتیظ (کوپیْتش) حفع گشدد.
-VII

اوقضای میعاد استفادي َ تصفیً امُال در مُارد خاص:

 .1دسفشّؽگاٍ آصاد ُیچ ًْع اهْال تؼذ اص ختن هیؼاد اعتفادٍ تْعظ داسًذٍ جْاص ًگِذاسی
ؽذٍ ًویتْاًذ.
 .2دسفْستیکَ فاحة فشّؽگاٍ آصاد اػتثاس جْاص خْیؾشا اص دعت دُذّیا ایٌکَ ػذم
فؼالیت خْیؾشا اػالى ًوایذ ،دسایي فْست توام اهْال تذّى هحقْل فشّؽگاٍ آصاد
ّگذام هشتْطَ آى طی هشاحل هیگشدد.
 .3دسفْستیکَ هؼیاد اعتفادٍ اهْال فشّؽگاٍ ُای آصاد ًضدیک تَ اختوام تاؽذ ،هالک
فشّؽگاٍ ُای آصاد هیتْاًذ لیوت فشّػ اهْال سا پائیي آّسدٍ ّاص جشیاى هْضْع آداسٍ
گوشک هشتْطَ سا هطلغ عاصد ،دسغیش آى هغؤلیت آى تَ ػِذٍ هالک اهْال اعت.

بااحترام
خُضحال"راسی

عبدالجلیل "جمراوی"

آمر تقىیه َپالیسی

سرپرست ریاست عمُمی گمرکات
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ضریف هللا "ابراٌیمی"
معیه گمرکات َعــُاید

درخُاست جُاز
فْسم (ف )1-
ایٌجاًة ____________ فشصًذ _____________ ُوَ ؽشایظ اخز جْاص فشّؽگاٍ آصاد سا،
کَ دس پائیي تزکشسفتَ اعت داساء هیثاؽن ،اعٌاد سا ضن ایي فْسم ًوْدٍ تَ آهشیت تمٌیي ّپالیغی
سیاعت ػوْهی گوشکات تمذین هیٌواین ّیک کاپی سا تا خْد حفع کشدٍ دسّخت داّطلثی جْاص
فشّؽگاٍ آصاد تَ سلاتت حاضش هیؾْم.

شرایط اخذ جواز
الف :هر شخص حقیقی ویا حکمی که تقاضای اخذ جواز فروشگاه های آزاد را داشته باشد ،الزم است
درخواست خودرا طبق این طرزالعمل به ریاست عمومی گمرکات ارائه نماید.
ب :اشخاص متقاضی جوازباید دارای شرایط ذیل باشند:
 .1تابعیت افغانستان را داشته ومقیم باشد.
 .2سن آنها کمتراز  18سال نباشد.
 .3دارای شهرت خوب باشند.
 .4تحصیل کرده با قانون و طرزالعمل های گمرکی ،بلدیت داشته باشد.
 .5درموقف مالی خوب قرار داشته باشد.
 .6برای بدست آوردن فروشگاه آزاد هر متقاضی مکلف است به مجلس داوطلبی
حضوری اشتراک وپیشنهاد خود را ارائه نماید.
 .7متقاضی مکلف است جهت اشتراک در مجلس داوطلبی مبلغ ده هزار دالر امریکائی
ویا معادل به افغانی را سه روز قبل از برگذاری مجلس داوطلبی  ،جهت اطمینان اداره
جواز به امانت بگذارد ورسید دریافت نماید.
 .8داوطلبی جهت بدست آوردن امتیاز فروشگاه آزاد از مبلغ پرداخت شده اطمینانیه ،
آغاز وبه آخرین ندای داوطلب استقرار یابد.
 .9برنده داوطلبی مکلف به گذاشتن وجه معینه ذکر شده درآخرین ندای داوطلبی بحیث
امتیاز میباشد  .این مبلغ برای مدت یکسال بحیث امتیاز بود وبحساب قطعی دولت
منظور وتحویل گردیده وبه هیچ صورت قابل استرداد نخواهد بود.
.11برنده داوطلبی مکلف است هرسال مبلغ  1111دالر امریکائی ویا معادل آن به افغانی
را ،به جهت تمدید جواز خود به آداره جواز گمرکات وزارت مالیه بپردازد.
.11نظر به موجودیت شرایط کنونی آدارهء جواز گمرکات وزارت مالیه به تعداد ده فقره
جواز برای اشخاص حقیقی ویا حکمی را در نظر گرفته است.
.12آداره جواز گمرکات وزارت مالیه میتواند صدور جواز فروشگاه های آزاد را به تعداد
بیشتر ویا کمتر از فقره (متذکره دربند  )11انجام دهد.
ج :ریاست عمومی گمرکات بعد از گرفتن درخواست با اسناد ضمیمه شده وحصول اطمینان از داشتن
شرایط فوق بعد از طی مراحل اصولی آن موضوع رابه مقام وزارت پیشنهاد و بعداز منظوری از
طریق اداره ذیربط به متقاضی جواز رسمی صادرمیگردد.
د :درجوازصادر شده  ،اسم گمرک  ،کشورها و محالتیکه میتواند از آنجا مال وارد میگردد ،ذکر میشود.

بعد از تحویل فورم  ،آمریت تقنین وپالیسی تصمیم گرفته ،محل برگزاری و تاریخ
داوطلبی را تعیین وبه متقاضی اعالن مینماید.

تااحتشام
خْؽحال"ساعی"

آهشتمٌیي ّپالیغی
6

درخُاست جُاز
فُرم (ف – )2
هیخْاُن/هیخْاُین یک فشّؽگاٍ آصاد سا تٌام _______________ ،دس هـــــــــیذاى ُْایی
________فؼال ًواین .تٌا ًء تماضا اخز جْاص فشّؽگاٍ آصاد سا اص حضْسهحتشم خْاُؾوٌذم.
الف :معلُمات عمُمی:
 )1اعن فشّؽگاٍ آصاد______________________________________:
 )2آدسط______________________________________________:
 )3اوُاع تجارت :حمیمی ّیا حکوی ؽشکاء ُوشا تا پاعپْست آًِا.
.1
.2
.3
.4

________________________
________________________
________________________
________________________

ً )4وثش تؾخیقَ هالیاتی_______________________ :
 )5تیلفْى ،فاکظ ّ آدسط ایویل______________________________________:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 )6حذ اکثش عشهایَ کَ دسفشّؽگاٍ اعتفادٍ هیؾْد_____________ افغاًی.
 )7تؼِذ هیٌواین کَ هؼادل عشهایَ رکش ؽذٍ فْق تضویي هؼتثش تاًکی اسائَ دُن.

ب :تعٍد:
.a
.b
.c
.d

اظِاس هیٌواین/هیٌوائین ،کَ هؼلْهات اسایَ ؽذٍ تْعظ ایٌجاًة دسعت هیثاؽذ.
تا لْاًیي ّؽشایظ هؼییي کَ ّلتا ً فْلتا ً تْجْد هی آیذ هْافك ُغتنُ/غتین.
هْافك ُغتنُ/غتین کَ اص ُش گًَْ تغییشات کَ دسیي دسخْاعت تْجْد آیذ اداسٍ هغؤل
جْاص گوشکات سا هطلغ عاصم/عاصین.
تؼِذ هیٌواین کَ توام دیْى ّحمْق هالی دّلت سا طْسیکَ لاًْى ّهمشسات ّطشصالؼول
ُای ًافزٍ ّضغ ًوْدٍ تْلت هؼیي پشداخت ًواین

توام اعٌاد الصهَ سا ًیض ضویوَ کشدٍ ام/این.
تاسیخ______________________ :
اهضای دسخْاعت کٌٌذٍ_____________________:
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