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�ం��ట 
   
���ల �ం� �రత�శం� ప� ��ం� ప� ���� కస� �� 
త�� త��త �త� � ���శ� యం బయట� 
�వ��.   ఈ �షయం�, ప� ���� స��� మ�� 
�కర�వంతం� ప� ��ంచ��� మ�� 
���శ� �ల� �� ���� అ�ంత�� �� 
�� య��� �సం ప� �త�ం ��� �య�� మ�� 
���ల� ��ం�ం�.  
  
�ౖ ద��� కస� �� మ�� �ంట� � �॓� ��, ప�� 
��� ం���� మ�� ���ల �ం� వ�� ప� ���ల� 
చట� ం మ�� ���ల �క� ��ధ ��ల�ౖ  అవ�హన 
క��ంచడం� �� ���� ఉం�. అం�� �గం�, 
కస� �� ���� �య�� మ�� సంబం�త ���ల�� 
సం��ల� �లభ�ౖ న పద� �� �వృ��  �య�టం �సం ఈ 
��� �స� కం ప� ��ంచబ�ం�.  
  
� ఈ ప� యత�ం ���ల �ం� ప� ��ం� �ర�య 
ప� ���ల� �� ��� ంద� ఆ��� ��ం. 
 

ఎం.ఆ�.ఆ�.��� , 
క�షన�, కస� ��, 

�ౖ ద��� 
��ంబ� 2021   
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కస� �� ���� �య�� మ�� 
���� 

�����  అ�మ�ంచబ�న వ�� �� 
��� �లం ���ల� బస ��న త��త �రత���� 
��� వ�� న� �ర��� ఈ �� ం� వ�� �ల� 
�రత�శం�� ����� ����వ��:  

(1) ఎ�ం� కస� �� �ంకం ��� ంచ�ం�� �ం� వ�� �ల� 
�రత�శం�� ����వ��: 

ఎ) ����ం�న వ��� గత వ�� �� (నగ� మ�� 
�� �న��ం�) మ��  ���� అవస�� 
(బట� �, �ందర� �ధ��, గృ�పకర�� 
�ద�ౖ న�)  

�) ఒక ��� �� (18 సంవత��� �� అంతకం� 
ఎ��వ వయ�� ఉన� ప� ���ల� �త� �)  

(2) ఏ�ౖ � ప� ����, �ౖ  �� (1) � ���న� అం�ల� 
��, �� ం� వ�� �ల� �� ఏ కస� �� ��� 
��� ంచ�ం�� తన� ����వ��.  అ�� �� సం�త 
��వ �. 50,000/- (��� ��  ���� అల���) �ంచ 
�డ�. 
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ఎ) ��ౖ � �� �, ��� �� �, ���� వం� 
ఎల�� ��॓ ���� � �   
�) స��త�  ��� �, �మ��, ప�మళ ద� ���, 
గ����  
�) 2 �టర�  వర� మద�ం (�లం�ణ �ష� � ఎ�ౖ �� 
�ర� దర��ల ప� �రం 18 సంవత��� �� అంతకం� 
ఎ��వ వయ�� ఉన� ప� ���ల� �త� �)    
d) ���ట� �ౖ  �త�  �చ��కల� �� ఉన� 100 �� ॓� 
వర� �గ���  (18 సంవత��� �� అంతకం� ఎ��వ 
వయ�� ఉన� ప� ���ల� �త� �)  
ఇ) ఏ�ౖ � ఇతర ���ంచబడ�/���త వ�� ��  

గమ�క : �ౖ  �� (2)�� వ�� �� ��జ� ప��ణం� 
అ�మ�ంచబడ�.  

గమ�క : సం�త ��వ �. 50,000/- �ం�నట� ��, 
���న వ�� �ల�ౖ  కస� �� ��� ��� ం��. ఒక 
ప� ���� �క� ���-��  ���� అల��� � ఏ ఇతర 
�� ప� ������ కలపడం �ధ�ం �ద� �� 
దయ�� గమ�ంచవ��.    

గమ�క : LCD/LED/�� �� ���జ� ల� ���� అల���  
అర� త �� మ�� ��వ �� (3)� ���న� �ధం� 
���  ��వ�ౖ  ���� ��  అమల��ం�. �త, 
ఉప��ం�న �� �త�  ��� సంబంధం ��ం� అ�� 
��� (ఏ�� ప��ణం) �ౖ  కస� �� ��� 
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��� ం��. అ��, �బంధనల ప� �రం త�న త��దల 
(Depreciation) �� �� �యవ��.    

గమ�క : ఏ �పం� ఉన� బం����ౖ � ���� అల��� 
ల�ంచ�. ��వ ���న� �ధం� �ంకం ��� ంచ వ��. 

కస� �� ��� �� 
��� ��  ���� అల��� వ�� ం� ��వ (�.50,000/-) 
కం� ఎ��వ ��వ క��న అ�� �న�ౖ � వ�� �ల�ౖ  కస� �� 
��� ��� ం��. కస� �� �ం�ల �� �� ం� �ధం� ఉం�:  

వ
�
స 

సం
ఖ�  

���� �� థ�క 
కస� �� 
��� 

�ం�క 
సం�మ 

�� 
(10%) 

�
త� ం 
�ం
కం 
(%) 

1 �� (అ�� 
ప����/�త� �/ 
ఉప��ం�న�/ 
�త�) 

35% 3.5% 38.5 

2 మద�ం 150% 15% 165 
3 �గ��� /���� / 

��� 
100% 10% 110 

4 �ౖ న �� (2)� 
���న� అ�� ఇతర 
అ�మ�ంచద�న 
వ�� �� 

35 3.5 38.5 
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గమ�క : వ�� �� అంత�� �య స�హ�� ల� 
���న�ం�న, ప� ���� ���ల� ���� 
�� సమయం� వ�� �ల�ౖ  ప��� ��� ం�నప���, �ౖ న 
��ం�న కస� �� �ంకం ��� ంచవ��. 

�ర�య �� ��� క��� 
�ర�య క���� ����వడం ���ంచబ�ం�. అ��, 
��రణం� �రత�శం� �వ��� న� ప� ���ల 
�షయం� ���ల� ���  ��� వ�� న�ట� ��, �ర�య 
క��� �. 25,000/- వర� అ�మ�ంచ 
బ��ం�. ఎవ�ౖ � ఎ�ం� ప��� ��ం� ��� 
క���/����� �రత�శం�� ��� 
�వ��.  ఏ��ౖ నప���, �� ం� సంద��ల� ��ం�న క��� 
�క� �ష� �ర� � ��� �రకం/క��� �క� �ష� 
�యవల� ఉం�ం�:-      

ఎ) ��� క��� �ట�  ��వ US$ 5000/- �� తత��నం 
కం� ఎ��వ� ఉం�.  

�) ��� క��� ���� �క� �త� ం ��వ (క��� ��� , 
��ం॓ ��� , �� �ల� ���� �ద�ౖ న �� �పం�)   
US$ 10,000/- �� ��� స�న�ౖ న ��వ� �ం� 
ఉం�. 
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బం�రం ��మ� 
�ర�య సంత�� �ం�న ప� ����� �� ��� �� 
అ�� �ర�య �� ���  � క�� ఉన� ప� ����� 
సంబం�ం� బం�రం�ౖ  కస� �� �ంకం  �ం� �ధం� 
వ�� �� ం�. ����� అ�మ�ంచబ�న బం�రం గ�ష�  
ప��� (నగల� స�) 1 �� �త� �. 

���ల� 
ఉం� �లం 

��� ��  అల��� ��� �� 

6 �లల కం� 
త��వ 

�న�ం 38.5% 

6 �లల 
�ం� 1 
సంవత�రం 

�న�ం 13.75% 

1 సంవత�రం 
కం� ఎ��వ 

ఆభర��: ����  
తమ �న�ౖ � ����� 
20 �� �ల వర� �� 
�. 50,000/- ��వ 
వర� ఆభర�ల� 
ఉ�తం� 
����వ��� 
అ�మ� ఉం�.  (మ�ళ 
�షయం� 40 
�� ��/�.1,00,000) 

13.75% 
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గమ�క : ప� ���� ఏ �పం��ౖ � స�చ��ౖ న 
బం���� (24KT �� 999.9) ���వ�� న�ట� ��, 
కస� �� �ంకం ��� ంచవ��.  

ఆభర��  
ఆభర�ల� ప� ��ం� ప� ���� �రత�శం �ం� 
బయ���ట�� “ఎ�మ� ధృ�కరణ పత� ం” (Export 
Certificate) ����� మ�� �రత���� ���� 
సమయం� ��� కస� �� అ���ల� ��ంచవల� 
ఉం�ం�. 

ఆభర��, ��� �� �, అ����క ��� ����, 
అ����క ��ౖ � � �దల� ఖ��ౖ న ఎల�� ��॓ 
ప�క�ల� తమ� �� ������  ప� ���� 
�రత���� ��� ��ల� �� � ���న�ట� ��, ��� 
ప� �ణం� ఆ వ�� �� ఎ�వం� �ంకం 
��ంచబడ�ం� �� “ఎ�మ� ధృ�కరణ పత� ం” (Export 
Certificate) � �ందవ�న�  సల�.  ఎ�మ� ధృ�కరణ పత� ం 
�ల ప��� 2 సంవత���.  

బం�రం, ఆభర��� సంబం�ం� ����ష� స�� ��� 
�ంద��� �� �� ం� అ�కృత ��వ��ల� (Authorised 
Valuers) సంప� �ంచవ��: ��  �జ� ��� (9849817735) 
��  సత���యణ శర� (9396572636), మ�� ��  
బన�� �� �ౖ � (9391031389).  
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�ష��మణ �� (Exit VISA) 
ఎ�� � ���ౖ  �రత���� ��� వ�� ప� ����� అదన� 
��� ��. 

�� ��  
�� ��  ��మ� �సం ప��తం �యబ�న వ�� �� 
(Restricted Items). �� � ల� క�� ఉన� ప� ���� �� 
�న� � ఎం���� మ�� కస� �� �క� �ష� �ర� �� 
ప� ��క �ల� � ��� ప� క�ం��. ��మ��� DGFT 
�ం� ��మ� �ౖ ��� క�� ఉం�ల� షర�ల� �బ� 
�� � � అ�మ�ంచబడ��, మ�� ��మ� 
���వ��� DGCA �ం� వ�� �ల �క� స�ౖ న ��, 
�డ� మ�� �����ష� � క�� ఉన� �ంద��  
అ�మ� ఉం��.    

�ం�� జం��� 
ప� � ప� ����� �ం� �ం�� జం��ల (�క�� �� 
��� �) వర�  ����� అ�మ�ంచబడ��,  అ� 
�� �ం� సంవత��ల �రంతర (continuous) ��� 
��సం   త��త తమ ���ల� �రత���� బ�� �� 
వ��� ల� �త� �. అం� ��ం�, ఆ� �శం� �ం�న  
ఆ�గ� ధృ�కరణ ప�� �� మ�� �రత �శం� �ం�న 
animal quarantine స�� ��� � సమ��ం��. 
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మర�ం�న వ���  �క� ��� 
మర�ం�న వ��� � �ం�న ��న, �న�ౖ � వ��� గత మ�� 
గృహ ప�క�� �ంకం ��ం� ��మ� ���వ��� 
అ�మ�ంచబ��ం�.  అ��, �� య��� సమయం� 
ఆ� వ�� �ల �జ����� సంబం�ం�, సంబం�త 
�ర�య �ష� (ఎంబ�/�ౖ క�ష�/�����) �ం� 
స�� ��� సమ��ంచబ� షర�ల� �బ�, ఆ అ�మ� 
ఇవ�బ��ం�.  

���� ��� ��� ంచవల�న వ�� �� 
ఇ���� ష� ప� �� య �ర� �న త��త, “కస� �� �క� �ష� 
�ర� �” అం���� ఉంచబడ��. కస� �� ప�� 
��ంచద�న వ�� �ల� క�� ఉన� ప� ����, కస� �� 
��� ��� ం� �సం కస� �� �ంట�  దగ� ర ��� 
సమ��ం��. 

కస� �� �� ంతం� �ం� ��� � ఉ���, అ� �� � �న� 
మ�� �� �న�. 

�� � �న� : ప�� ��� ంచవల�న అవసరం ��  �� 
���ంచబ�న వ�� �� �� ప� ���ల �సం. 
�� �న� :  ప�� ��� ంచవల�న �� 
���ంచబ�న వ�� �ల� క�� ఉన� ప� ���ల 
�సం.  
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అ�� (Atithi) ��ౖ � �� 
���త వ�� ��, �ంకం ��ంచద�న వ�� ��, ��� ��  
అల���  అర� త� �ం� �ంకం ��ంచద�న వ�� �ల� 
క�� ఉన� ప� ���ల� కస� �� �క� �ష� �ర� తప��స� 
మ�� �� �� ��� � ఎం��వ��. ATITHI ��ౖ � 
�� � ఉప��ంచడం ��� ప� ���� 
�రత���� ప� ��ం� ��నం� ఎ�� �ం� కస� �� 
ప�� ��� ంచవల�న వ�� �ల మ�� క��� �క� �ష�  
�� �ౖ � �యవ��. 
 

అ���� ���న� ��� (Detained Baggage)  
ఏ�� ప� ���� త�న �ం��� ��� ంచ�న��, 
ఆ�/అత� �రత�శం �ం� బయ��� సమయం� 
��� ఎ�మ� �య��� �� �ంకం ��� ం�న త��త 
�� య��� �సం ఆ�/అత� ����� అ���� 
���మ� కస� ��  అ���ల� అభ��� ంచవ��. 
 

త�� �ర��ంచబ�న ��� (Mishandled Baggage) 
ఒక�ళ ఎ�� �ౖ �� �� ����� ���� � �� త�� 
��ం�� ��నట� ��, అ�వం� ప� ���� ��న 
����� �ంద��� సంబం�త ��న�న సంస� ల� 
సంప� �ంచవల�ం�� అభ�ర� న.  ప� ���� �ం�� 
త����న ��� �సం ఎ�� �ౖ �� � Property 
Irregularity Report (PIR) �ఖ� ���. అ� సమయం�, 
అత�/ఆ� త����న ������ వ�� �ల� ��ం� 
�క� �ష� � �ౖ � ���.  �� ���  �� ���� �ళం 
��ల� ఎ�� �ౖ �� � అప��ం���న అవసరం ��.    
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���ంచబ�న మ�� �యం�� త వ�� �ల మధ� వ���సం 
'���ంచబ�న వ�� ��' �రత�శం�� 
అ�మ�ంచబడ�, '�యం�� త వ�� ��' �త� ం  
�బంధనల ప� �రం అవసర�ౖ న షర�ల� �బ� 
�రత���� ����వ��.  �యం�� త మ�� 
���ంచబ�న వ�� �ల� సంబం�ం�న ��� 
ఉ�హరణ� �� ంద ఇవ�బ�� �.  

 �యం�� త  వ�� �� ���ంచబ�న వ�� �� 

• ఆ��� మ�� 
మం��ం� �మ��  

• ����� & డ� �� 
• ��� �క�� 

మ�� �� 
ఉత��� �, 
అంత�ం���న� 
��ల �క�� 
మ�� జం���.  

• �ం�� జం��ల� 
స� స�వ ప�� 
మ�� జం��� 

• �యం�� ంచబ�న 
�� ����ల ���� 
మ�� ���� 
ప�క�� 

• �� ��  

• ����॓ డ� �� మ�� 
�ౖ ��� �॓ ప��� � 

• న�� మ�� �ౖ ��� 
వ�� �� 

• వన��� �ల ఉత��� �, 
���నబ�న�వం� 
స�వ ప�� మ�� 
జం��� 

• న�� క��� 
• అ�� ల�ౖ న, అసభ�కర�ౖ న    

�మ��   
• ��తన వ�� �� 
• �ర�య �హ� 

స�హ�� � త�� 
�పబ�న ��� � 
మ�� ��త�ం 
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ప�� ��ంచద�న/���ంచబ�న వ�� �ల� �� � ��� � 
ఎం��న� ప� ���� �� ���ష�/����  ��ం�న� 
����.  మ�� సద� వ�� �ల జ��  �బ��.   �దక 
ద� ��� మ�� �ౖ ��� �॓ ప��� ల� ర�� �యడం 
�ౖ � ��� ��న �వ� �ౖ న �రం.  

మ�ంత స��రం �సం: 
• �ౖ ద��� ఎ�� ���  �ట�� నంబ�-

08330953050 
• �రత కస� �� 

�� �ౖ � http://hyderabadcustoms.gov.in మ�� 
http://www.cbic.gov.in � సంద��ంచం� 

• �రత కస� �� చట� ం, 1962 ప� �రం ���� 
�య��, 2016 � �డం�. 

 

గమ�క: కం�ం� �వలం కస� �� ��ం� ప� జల� అవ�హన క��ంచడం 
�సం ఉ�� �ంచబ�ం�. చట� పర�ౖ న �� వృ�� పర�ౖ న ప� �జ�ల 
�సం ఉప��ంచ��. కస� �� �షయం� త�ప� �ర� దర�కత�ం 

�� �వ�ల �సం దయ�� కస� �� �ంటర� � సంప� �ం�ల� �చన.  

http://www.cbic.gov.in/


 
 
 

 
 

కస� �� మ�� �ంద�  ప��ల �ఖ 

�ౖ ద��� �� 
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