
འ ག་བ ་བཤལ་ གས་ ། 

ཞབས་ ག།: བཟའ་ཁང་དང་ ལ་བཤལ་ ི་ཅ་ཆས་ �་ནང་འ ན་ཅ་ ལ་ཡངས་ཆག་ ་ལག་ ར་ བ ན་ད ད་དང་ ཆ་
འ ག། 

ཞབས་ ག་ ན་ས། 
ཞབས་ ག་འ ་ ངས་འ ལ་འཆར་ ་  http://tax.tashel.gov.bt  ་ ག་ལས་འ བ་ གས། 

 
ཞབས་ ག་ ན་ཐངས་ ་ ་ ་ མ་པ། 
 
ང་ ་ ངས་འ ལ་འཆར་ ་ ག་ལས་ མ་ གས་ནང་ ་བ ད་འབད་ད ། ་བ ད་འབད་ ནམ་ལས་ ངས་འ ལ་ ག་ལས་ ཅ་ ལ་ཡངས་ཆག་ ་ ་
ག་བ ག་ད ། འ ལ་ ད་བ ་བཤལ་འ ་ད ན་ ིས་ ་ ག་ ་གནས་ ངས་དང་ ག་ཆ་ ་དང་འ ལ་ ཆ་འ ག ་ཡང་ན་ ཆ་ ད་གཏང་ ང་། 

● བཟའ་ཁང་ ་ ན་ ་ ན་པ་ ན་ ང་ ག་ ་ ག་དང་ ཅ་ཆས་ ་ ་གར་ལས་ གཞན་ ་ ལ་ཁབ་ལས་ ནང་འ ན་འབད་ ་ ན་པ་ ན་ ནང་
འ ན་ ག་ཐམ་ ་ ངས་འ ལ་ནང་བ ག་ད ། 

 
ཞབས་ ག་མ ་ ད་ ་ ས་ ན།  

● ཞབས་ ག་འ ་ ནམ་ག ག་ ་ནང་འ ད་འ བ། 

འ ས་ ད་ཐངས་ མ་པ། 
● ཞབས་ ག་ ་ ན་ ་ འ ས་ ་ག་ ་ཡང་ ་ ག། 

 
 
འ ལ་བ་འཐབ་ས/འ ལ་ ད་ ་ མ། 
ཀ ་ད ངས་ ད། བ ་བཤལ་ལག་ ན་པ།   
བ ད་འ ན་ཨང་། ༡༦༩༢༡༡༩༨ 
ངས་འ ལ་ཁ་ ང་། kyangki@tcb.gov.bt ཡང་ན  info@tourism.gov.bt 
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TOURISM COUNCIL OF BHUTAN 
 

SERVICE: VERIFY AND ENDORSE IDEC (IMPORT DUTY EXEMPTION 
CERTIFICATE) FOR IMPORT OF HOTEL EQUIPMENT AND TREKKING 
EQUIPMENT 

SERVICE ACCESS POINTS 
Accessible online from http://tax.tashel.gov.bt 

PROCEDURES TO AVAIL THE SERVICES  
The applicants must register themselves on our system through the link provided above. After 
registering, they can apply for exemption of import duties online on our system. The TCB focal 
person will approve or reject their applications based on the conditions fulfilled and documents 
submitted. 

● Need to upload Proforma invoice of the items, BOQ (for hotel items), import license 
(if the items are being imported from third countries). 

TURN AROUND TIME: 
● The service is delivered within a day 

FEES & PAYMENT PROCEDURE: 
● No fee/charge is applicable for availing the service 

CONTACT/FOCAL PERSON: 
● Karma Yangki, Tourism Operator, Contact # 16921198, Email: kyangki@tcb.gov.bt 

 

Email: info@tourism.gov.bt 
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