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༡

འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།

ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་ ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༤ ཅན་མར་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དྣོན་ལུ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྣོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་གནངམ་ཨིན། 

མཚན་གནས།

༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ། 

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས།

༢. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལྣོ་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་

་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སྤྣོད་འབད་དགོ།

༣. འདི་ནང་ཚུད་པའི་ བསྐྱར་བཟྣོ་དང་ ཡངས་ཆག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་ཚུན་ལུ་ཆ་གནས་ཡྣོད། 

ཁྱབ་ཚད།

༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡྣོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ། 

༥. ད་ལས་ཕར་ བཅའ་ཁྲིམས་ཟེར་བརྗོད་མི་ ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༤ ཅན་མའི་ ལེའུ་ ༥ པའི་དྣོན་
ཚན་ ༥.༢.༡ པ་དེ་ ཆ་མེད་གནངམ་ཨིན། 

 “བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཱ་གཡྣོག་ཚུ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ཟུར་དེབ་ ༢ པ་སྦེ་མཉམ་སྦྲགས་ཡྣོད་མི་ལཱ་གཡྣོག་གི་ 

བཙྣོང་ཁྲལ་ལས་འཆར་དང་ བཙྣོང་ཁྲལ་གྱི་ཁྲལ་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྲལ་བཀལ་རུང་བའི་ལཱ་གཡྣོག་ཅིག་སྦེ་ ཐྣོ་

བཀོད་འབད་དགོ།”
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TAX (AMENDMENT) ACT OF BHUTAN 2020

An Act to amend the Tax Act 2012 and Tax Act 2014;
Parliament of the Kingdom of Bhutan hereby enacts as follows:

Title

1. This Act is the Tax (Amendment) Act of Bhutan 2020.

Commencement 

2. This Act comes into force on the …………..Day of the ….Month of the……. 
Year of the Bhutanese Calendar corresponding to the ….Day of the …..Month 
of 2020.

3. The revision and exemption included herein shall be in force until altered.

Extent 

4. This Act extends to whole of Kingdom of Bhutan.

5. In the Tax Act 2014, hereinafter referred to as the Act, section 5.2.1 is 
repealed:

 “Telecom services shall be listed as a taxable service in the Schedule of Sales 
Tax Rates on services, attached as Annexure II to this Act”. 



༢

༦. བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ལེའུ་ ༥ པའི་དྣོན་ཚན་ ༥.༢.༢ པར་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡྣོདཔ་དེ་ཡང།:

 

 “ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྱབ་སྒྲགས་འབད་ཡྣོད་པའི་ གནས་གོང་ཤུལ་སྤྣོད་དང་ བལྟ་བཤལ་པའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཱ་

གཡྣོག་ག་ར་ལུ་ བཙྣོང་ཁྲལ་གྱི་ཁྲལ་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༧ ༥ རེ་འཁྲི་དགོ།”

༧. བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ལེའུ་ ༥ པའི་དྣོན་ཚན་ ༥.༢.༢ པའི་ཤུལ་ལུ་ དྣོན་ཚན་གསར་བཙུགས་མཛད་

ཡྣོདཔ་དེ་ཡང་།:

  

 “༥.༢.༣ གནས་གོང་སྔོན་སྤྣོད་ཀྱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལཱ་གཡྣོག་ག་ར་ལུ་ བཙྣོང་ཁྲལ་གྱི་ཁྲལ་ཚད་ དགོངས་

ཡངས་ཨིན།” 

༨.  བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ལེའུ་ ༥ པའི་ཤུལ་ལུ་ ལེའུ་གསར་བཙུགས་མཛད་ཡྣོདཔ་དེ་ཡང་།:

 

 “ལེའུ་ ༦ པ། ཅ་དམ་དང་བཙྣོང་ཁྲལ་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་བཅས་ཀྱི་ ཁྲལ་ཚད་བསྐྱར་བཟྣོ།

  

 བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ ཟུར་དེབ་ ༣ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡྣོད་མི་ འབྲུག་གི་ཚྣོང་འབྲེལ་དབྱེ་བ་དང་ ཁྲལ་

ཚད་ལས་འཆར་  ༢༠༡༧ (དཔར་ཐེངས་དྲུག་པ་)ཅན་མའི་ནང་གི་ ཅ་དམ་དང་ བཙྣོང་ཁྲལ་ སྔོ་ལྗང་

ཁྲལ་བཅས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚད་ཚུ་ བསྐྱར་བཟྣོ་འབདཝ་ཨིན།” 

༩.  ད་ལས་ཕར་ བཅའ་ཁྲིམས་ཟེར་བརྗོད་མི་ ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ དྣོན་ཚན་ ༡༠ པར་ 

འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡྣོདཔ་དེ་ཡང།:

 

 “སྔོ་ལྗག་ཁྲལ་གྱི་ བདག་སྐྱོང་དང་ རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་ གནས་གོང་བཀོད་ཐངས་ ཞིབ་དཔྱད་ བརྟག་

ཞིབ་ སྤྣོད་ཆ་དང་ཁྲལ་འབབ་ བསྡུ་ལེན་དང་ལྣོག་སྤྣོད་ མཐྣོ་གཏུགས་དང་ ཁྲལ་མ་ལེན་པར་ལུས་མི་ཚུ་

ལེན་ཐངས་ དེ་ལས་ ཁྲལ་ཟུར་བཀག་ཐབས་ཚུ་གི་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ ལྷན་ཁག་གི་བཟྣོ་ཡྣོད་པའི་ བཅའ་

ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་ཡྣོད་མི་དང་  འབྲུག་གི་བཙྣོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་དམ་ ནང་ཁྲལ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༠ 

ཅན་མའི་བཅའ་ཡིག་དང་དེའི་འཕྲི་སྣོན་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་དགོ།”
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6. In the Act, section 5.2.2 of Chapter 5 is amended as: 

 “The sales tax rate at 7 5 % shall be applicable on all POST PAID AND 
TOURISRT SIM telecom services AS notified by the Ministry”. 

7. In the Act, after section 5.2.2 of Chapter 5, new sections is inserted, 
namely: 

  “5.2.3 THE SALES TAX ON ALL PRE PAID TELECOM SERVICES SHALL 
BE EXEMPT”.

8. In the Act, after Chapter 5, new Chapter is inserted, namely:

 “CHAPTER 6, REVISION OF DUTY, SALES TAX AND GREEN TAX
 
 THIS ACT SHALL REVISE DUTY, SALES TAX AND GREEN TAX RATES 

ON GOODS OF THE BHUTAN TRADE CLASSIFICATION AND TARIFF 
SCHEDULE 2017 (SIXTH EDITION) AS PROVIDED UNDER ANNEXURE 
III”.

9. In the Tax Act 2012, hereinafter referred to as the Act, section 10 is 
amended as:

 “The rules on administration, accounting, valuation, inspection, assessment, 
payment and returns, collection and refunds, appeal and recovery and 
anti-avoidance of the Green Tax shall be in accordance with THE RULES 
PRESCRIBED BY THE MINISTRY such rules of the Sales Tax, Customs and 
Excise Act of the Kingdom of Bhutan 2020 and Amendment thereto”. 



༣

ཟུར་དེབ་ ༣ པ་ - ཅ་དམ་དང་ བཙྣོང་ཁྲལ་དང་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་གྱི་བསྐྱར་བཟྣོ།
མགུ་

ཨང་།

འབྲུག་ཚྣོང་

འབྲེལ་དབྱེ་བའི་

ཨང་རྟགས།

ལ་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་ཁ་གསལ། (ལྣོགས་སུ་བཀོད་ཡྣོད་ན་མ་

གཏྣོགས་ བརྒྱ་ཆ།)

འབྣོར་ཚད་ཀྱི་

དབྱེ་བ།

ཅ་དམ་

ཁྲལ།

བཙྣོང་

ཁྲལ།

སྔོ་ལྗང་

ཁྲལ།

 ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ཡྣོད་མི་ ཅ་ཆས།

85.16   གློག་མེའི་འཕྲལ་ཐྣོག་ ཡང་ན་ མཛྣོད་གཉེར་ཅན་གྱི་ ཆུ་བཀོལ་

འཕྲུལ་ཆས་དང་ དྣོད་བཏགས་གློག་ལྕགས། ས་སྒོ་དྣོད་བཏགས་ཀྱི་ 

གློག་མེ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ས་ཆ་དྣོད་བཏགས་འཕྲུལ་ཆས། གློག་ཐྣོག་

གི་ སྐྱ་བཟྣོ་འཕྲུལ་ཆས་ (དཔེར་ན་ སྐྱ་སྐམ་འཕྲུལ་ཆས། སྐྱ་ཨོ་

རྣོག་བཟྣོ་ནིའི་ལག་ཆས་ཚུ།) ལགཔ་སྐམ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས། གློག་

ཐྣོག་དབུར་ཏི་རྐྱབ་ནིའི་ལག་ཆས། གཞན་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་ལག་ལེན་

འཐབ་མི་ གློག་ཐྣོག་གི་ལག་ཆས་ཚུ།  མགུ་ཨང་ ༨༥.༤༥ ནང་

མ་ཚུད་མི་ གློག་ཐྣོག་དྣོད་འཕར་བཀག་ཆས་ཚུ། 

   

 8516.90.00     - ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཚུ།Parts ཁ་གྲངས། 0 10 0 5 -
85.39 གློག་མེའི་བར་སྐུད་ ཡང་ན་ མེ་བཏེག་ལག་ཆས་ འྣོད་ཤུགས་མེ་

བཏེག་ལག་ཆས་དང་ འྣོད་མདངས་སྔོ་སྐྱའི་འྣོད་ཟེར་ ཡང་ན་ འྣོད་

མདངས་དམར་སྐྱའི་འྣོད་ཟེར་ཡྣོད་པའི་བཏེག་ཆས་ཚུ། རབ་གསལ་

བཏེག་ཆས། འྣོད་ཕྱིར་བཏྣོན་ནིའི་འཕྲུལ་མེ་ (LED) ཚུ།

 8539.50.00    - འྣོད་ཕྱིར་བཏྣོན་ནིའི་འཕྲུལ་མེ་ (LED) ཚུ། ཁ་གྲངས། 0  20 0  10 -
གློག་སྣུམ་འདྲེས་མའི་འགྲུལ་འཁོར།

87.02 - འདེད་གཡྣོག་པ་བརྩིས་ཏེ་ མི་གྲངས་བཅུ་ཐམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་

ལྷག་སྟེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་འགྲུལ་འཁོར།

8702.20.00 - ནང་འཁོད་སྲུབ་མདའ་གི་ཨེབ་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་

བཙུགས་མི་(ཌི་ཟིལ་ ཡང་ན་ ཌི་ཟིལ་ཆ་ཤས་ཐྣོག་གི་)སྣུམ་འཁོར་

དང་ གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ 

(ཌི་ཟིལ་དང་གློག་ཤུགས་འདྲེས་མ་)གཉིས་ཆ་ར།  

ཁ་གྲངས། - - ༠  5

 8702.30.00 - ནང་འཁོད་མེ་སྟག་ལུ་བརྟེན་པའི་སྲུབ་མདའ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་དང་ 

གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ (པེ་

ཊྣོལ་དང་གློག་ཤུགས་འདྲེས་མ།) 

ཁ་གྲངས། - - ༠  5

87.03 (ཚྣོང་འབྲེལ་དབྱེ་བའི་ཨང་རྟགས་ ༨༧.༠༢ གི་འྣོག་ལུ་མ་ཚུད་མི་) 

གཙྣོ་བྣོ་ མིའི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཆེད་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡྣོད་མི་སྣུམ་

འཁོར་ རྒྱུགས་འཁོར་དང་ མི་དང་དྣོས་ཆ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ སྣུམ་

འཁོར་ཚུ་དང་སྦྲགས། 

ཁ་གྲངས།
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ANNEURE III REVISION OF DUTY, TAX AND GREEN TAX
Head 
Code

BTC Code Dash Commodity Description Unit (% except otherwise 
specified)

Duty Tax

Sales 
Tax 

Green 
Tax

  ENERGY EFFICIENT APPLIANCES   

85.16     Electric instantaneous or storage water heaters 
and immersion heaters; electric space heating 
apparatus and soil heating apparatus; electro-
thermic hair-dressing apparatus (for example, 
hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) 
and hand dryers; electric smoothing irons; other 
electro-thermic appliances of a kind used for 
domestic purposes; electric heating resistors, 
other than those of heading 85.45.

     

  8516.90.00     - Parts NMB  0  10  0 5 -

 85.39 Electric filament or discharge lamps, including 
sealed beam lamp units and ultra-violet or 
infra-red lamps; arc-lamps; light-emitting diode 
(LED) lamp.

  8539.50.00     - Light-emitting diode (LED) lamps NMB 0   20  0  10 -

HYBRID VEHICLES

87.02 - Motor vehicles for the transport of ten or more 
persons, including the driver.

8702.20.00 - With both compression-ignition internal com-
bustion piston engine (diesel or semi-diesel) and 
electric motor as motors for propulsion (Hybrid 
with Diesel)

NMB - -  0 5

  8702.30.00 - With both spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine and electric motor as 
motors for propulsion (Hybrid with Petrol)

NMB - - 0  5

87.03 Motor cars and other motor vehicles principally 
designed for the transport of persons (other 
than those of heading 87.02), including station 
wagons and racing cars.

 



༤

མགུ་

ཨང་།

འབྲུག་ཚྣོང་

འབྲེལ་དབྱེ་བའི་

ཨང་རྟགས།

ལ་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་ཁ་གསལ། (ལྣོགས་སུ་བཀོད་ཡྣོད་ན་མ་

གཏྣོགས་ བརྒྱ་ཆ།)

འབྣོར་ཚད་ཀྱི་

དབྱེ་བ།

ཅ་དམ་

ཁྲལ།

བཙྣོང་

ཁྲལ།

སྔོ་ལྗང་

ཁྲལ།

8703.10    - ཁ་བའི་ནང་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི་དང་ རྒྱུག་རྩེད་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ དེ་

ལས་ གཞན་ཡང་ དེ་ཚུ་དང་འད་བའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ།

ཁ་གྲངས།

8703.10.20 སྣུམ་དང་གློག་ཤུགས་འདྲེན་མའི་ ནུས་ཤུགས་ཡྣོད་མི། ཁ་གྲངས། ༡༠ ༢༠ ༡༠ ༢༠ ༢༠ ༢༥
8703.40 - ནང་འཁོད་མེ་སྟག་ལུ་བརྟེན་པའི་སྲུབ་མདའ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་དང་ 

གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ ཕྱིའི་

གློག་མེའི་ཐྣོན་ཁུངས་ཀྱི་ གློག་ཁབ་ལུ་ མཐུད་མ་དགོ་པའི་འགྲུལ་

འཁོར་ཚུ། (པེ་ཊྣོལ་འདྲེས་མ།)

ཁ་གྲངས།

8703.40.10 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༥༠༠ ལས་མ་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༠  5
8703.40.20 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༥ 10

8703.40.30 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ ལས་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༠ 15

8703.40.40 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི། 

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༥ 20

8703.40.50 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ ལས་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༢༠ 25
8703.50 - ནང་འཁོད་སྲུབ་མདའ་གི་ཨེབ་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་

བཙུགས་མི་(ཌི་ཟིལ་ ཡང་ན་ ཌི་ཟིལ་ཆ་ཤས་ཐྣོག་གི་)སྣུམ་འཁོར་

དང་ གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ 

ཕྱིའི་གློག་མེའི་ཐྣོན་ཁུངས་ཀྱི་ གློག་ཁབ་ལུ་ མཐུད་བཏུབ་མི་ (ཌི་

ཟིལ་དང་གློག་ཤུགས་འདྲེས་མ་) སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ།  

8703.50.10 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡༥༠༠ ལས་མ་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༠  5
8703.50.20 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༥ 10

8703.50.30 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ ལས་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༠ 15

8703.50.40 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི། 

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༥ 20

8703.50.50 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ ལས་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༢༠ 25
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Head 
Code

BTC Code Dash Commodity Description Unit (% except otherwise 
specified)

Duty Tax

Sales 
Tax 

Green 
Tax

8703.10    - Vehicle specially designed for travelling on 
snow; golf cars and similar vehicles

8703.10.20 - - - With a hybrid power system NMB 10 20 10 20 20 25

8703.40 - Other vehicles, with both spark-ignition inter-
nal combustion reciprocating piston engine and 
electric motor as motors for propulsion, other 
than those capable of being charged by plugging 
to external source of electric power (Hybrid- 
Petrol-Plug in)

8703.40.10 - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc NMB 10 20 10 20 0 5

8703.40.20 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not 
exceeding  1,799cc

NMB 10 20 10 20 5 10

8703.40.30 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,799 cc but not 
exceeding 2,500 cc

NMB 10 20 10 20 10 15

8703.40.40 - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not 
exceeding 3,000 cc

NMB 10 20 10 20 15 20

8703.40.50 - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc NMB 10 20 10 20 20 25

8703.50 - Other vehicles, with both compression-ignition 
internal combustion piston engine (diesel or 
semi-diesel) and electric motor as motors for 
propulsion, other than those capable of being 
charged by plugging to external source of 
electric power (Hybrid –Diesel-Plug in)

8703.50.10 - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1500 cc: NMB 10 20 10 20 0 5

8703.50.20 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 
exceeding  1799cc:

NMB 10 20 10 20 5 10

8703.50.30 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1799 cc but not 
exceeding 2500 cc:

NMB 10 20 10 20 10 15

8703.50.40 - - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not 
exceeding 3000 cc:

NMB 10 20 10 20 15 20

8703.50.50 - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc NMB 10 20 10 20 20 25



༥

མགུ་

ཨང་།

འབྲུག་ཚྣོང་

འབྲེལ་དབྱེ་བའི་

ཨང་རྟགས།

ལ་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་ཁ་གསལ། (ལྣོགས་སུ་བཀོད་ཡྣོད་ན་མ་

གཏྣོགས་ བརྒྱ་ཆ།)

འབྣོར་ཚད་ཀྱི་

དབྱེ་བ།

ཅ་དམ་

ཁྲལ།

བཙྣོང་

ཁྲལ།

སྔོ་ལྗང་

ཁྲལ།

8703.60 - ནང་འཁོད་མེ་སྟག་ལུ་བརྟེན་པའི་སྲུབ་མདའ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་དང་ 

གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀཱི་འགྲུགལ་འཁོར་ ཕྱིའི་

གློག་མེདའི་ཐྣོན་ཁུངས་ཀྱི་ གློག་ཁབ་ལུ་ མཐུད་བཏུབ་མི་འགྲུལ་

འཁོར་ཚུ། (པེ་ཊྣོལ་འདྲེས་མ) གཞན་ཚུ།

8703.60.10 སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡༥༠༠ ལས་མ་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༠  5
8703.60.20 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༥ 10

8703.60.30 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ ལས་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༠ 15

8703.60.40 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི། 

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༥ 20

8703.60.50 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ ལས་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༢༠ 25
8703.70 - ནང་འཁོད་སྲུབ་མདའ་གི་ཨེབ་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲུལ་ཨམ་འགོ་

བཙུགས་མི་(ཌི་ཟིལ་ ཡང་ན་ ཌི་ཟིལ་ཆ་ཤས་ཐྣོག་གི་)སྣུམ་འཁོར་

དང་ གློག་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ 

ཕྱིའི་གློག་མེའི་ཐྣོན་ཁུངས་ཀྱི་ གློག་ཁབ་ལུ་ མཐུད་བཏུབ་མི་ (ཌི་

ཟིལ་དང་གློག་ཤུགས་འདྲེས་མ་) སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ། 

8703.70.10 སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡༥༠༠ ལས་མ་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༠  5
8703.70.20 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༥ 10

8703.70.30 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༡,༧༩༩ ལས་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན།

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༠ 15

8703.70.40 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༢,༥༠༠ ལས་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ 

ཚུན་གྱི་བར་ན་འབད་མི། 

ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༡༥ 20

8703.70.50 - - - སྲུབ་མདའ་གི་ཤུགས་ཚད་ སི་སི་ ༣,༠༠༠ ལས་ལྷག་མི། ཁ་གྲངས། 10 20 10 20 ༢༠ 25
87.04 ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ།

8704.90  - གཞན་གྱི་རིགས།

8704.90.20 - - - གློག་སྣུམ་འདྲེས་མ། ཁ་གྲངས། - - ༥ 10
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Head 
Code

BTC Code Dash Commodity Description Unit (% except otherwise 
specified)

Duty Tax

Sales 
Tax 

Green 
Tax

8703.60 - Other vehicles, with both spark-ignition 
internal combustion reciprocating piston engine 
and electric motor as motors for propulsion, 
capable of being charged by plugging to external 
source of electric power (Hybrid-Petrol-Non 
Plug in)

8703.60.10 - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1500 cc NMB 10 20 10 20 0 5

8703.60.20 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 
exceeding  1799cc:

NMB 10 20 10 20 5 10

8703.60.30 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1799 cc but not 
exceeding 2500 cc:

NMB 10 20 10 20 10 15

8703.60.40 - - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not 
exceeding 3000 cc:

NMB 10 20 10 20 15 20

8703.60.50 - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc NMB 10 20 10 20 20 25

8703.70 - Other vehicles, with both compression-ignition 
internal combustion piston engine (diesel 
or semi-diesel) and electric motor as motors 
for propulsion, capable of being charged by 
plugging to external source of electric power 
(Hybrid- Diesel, Non-Plug in)

8703.70.10 - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1500 cc: NMB 10 20 10 20 0 5

8703.70.20 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not 
exceeding  1799cc:

NMB 10 20 10 20 5 10

8703.70.30 - - - Of a cylinder capacity exceeding 1799 cc but not 
exceeding 2500 cc:

NMB 10 20 10 20 10 15

8703.70.40 - - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not 
exceeding 3000 cc:

NMB 10 20 10 20 15 20

8703.70.50 - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc NMB 10 20 10 20 20  25

87.04 Motor vehicles for the transport of goods.

8704.90  - Other

8704.90.20 - - - Hybrid NMB - - 5 10



༦

མགུ་

ཨང་།

འབྲུག་ཚྣོང་

འབྲེལ་དབྱེ་བའི་

ཨང་རྟགས།

ལ་རྟགས། ཅ་ཆས་ཀྱི་ཁ་གསལ། (ལྣོགས་སུ་བཀོད་ཡྣོད་ན་མ་

གཏྣོགས་ བརྒྱ་ཆ།)

འབྣོར་ཚད་ཀྱི་

དབྱེ་བ།

ཅ་དམ་

ཁྲལ།

བཙྣོང་

ཁྲལ།

སྔོ་ལྗང་

ཁྲལ།

ལག་བཤེད་འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ བརྒྱུད་ཐག་མེད་པའི་ཡྣོངས་འབྲེལ་

དང་བརྒྱུད་འཕྲིན།

85.17   འབྲེལ་རླབས་ཡྣོངས་འབྲེལ་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་ཐག་མ་དགོ་པའི་

ཡྣོངས་འབྲེལ་ཚུ་གི་དྣོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ། བརྒྱུད་ཐག་ཐྣོག་ 

ཡང་ན་ བརྒྱུད་ཐག་མ་དགོ་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་གཞན་ སྐད་དང་

དཔར་ ཡང་ན་གནད་སྡུད་ཚུ་ བརྒྱུད་སྤེལ་འབད་མི་ (དཔེར་ན་ 

ས་གནས་ ཡང་ན་ ཁྱབ་ཆེའི་ཡྣོངས་འབྲེལ་) མགུ་ཨང་ ༨༤-༤༣། 

༨༥-༢༥། ༨༥-༢༧། ཡང་ན་ ༨༥-༢༨ ནང་མ་ཚུད་པའི་ བརྒྱུད་སྤེལ་ 

ཡང་ན་ ཕབ་ལེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ།  

 

 - འབྲེལ་རླབས་ཡྣོངས་འབྲེལ་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་ཐག་མ་དགོ་པའི་

ཡྣོངས་འབྲེལ་གྱི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཞན་ཚུ་དང་སྦྲགས་པའི་ བརྒྱུད་

འཕྲིན་ཆ་ཚང་ཚུ། 

   

 8517.11.00 -- བརྒྱུད་ཐག་མ་དགོ་པའི་ ལག་བཟུང་ལག་ཆས་ཡྣོད་མི་ ས་ཐྣོག་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ།

གྲངས་ཁང། 0 10 0 5 -

 8517.12.00 -- འབྲེལ་རླབས་ཡྣོངས་འབྲེལ་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་ཐག་མ་དགོ་པའི་ 

ཡྣོངས་འབྲེལ་གཞན་གྱི་དྣོན་ལུ་ཨིན་པའི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚུ།

གྲངས་ཁ། 0 20 0 10 -

8517.18.00 -- གཞན། གྲངས་ཁ། 0 10 0 5 -
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Head 
Code

BTC Code Dash Commodity Description Unit (% except otherwise 
specified)

Duty Tax

Sales 
Tax 

Green 
Tax

Mobile (Cellular & wireless) and Telephone sets

85.17     Telephone sets, including telephones for cellular 
networks or for other wireless networks; other 
apparatus for the transmission or reception of 
voice, images or other data, including appara-
tus for communication in a wired or wireless 
network (such as a local or wide area network), 
other than transmission or reception apparatus 
of heading  84.43, 85.25, 85.27 or 85.28 

 

  - Telephone sets, including telephones for cellular 
networks or for other wireless networks:

     

  8517.11.00 -- Line telephone sets with cordless handsets NMB 0 10 0 5 -

  8517.12.00 -- Telephones for cellular networks or for other 
wireless networks

NMB 0 20 0 10 -

8517.18.00 -- Other NMB 0 10 0 5 -




