
٠١ الرښود

 

د نوى تاسيس شوو تشبثتونو، پانګه اچوونکو او انفرادي اشخاصو لپاره د مالياتو الرښود 

 د عوايدو
 لوي

رياست

ړيا
و

سريزه
ددغه الرښود موخه ماليه ورکوونکي سره په خپله 
د ماليې ارزونې او د ١٣٨٨ لمريز کال پرعايداتو 
باندې د مالياتو قانون د احکامو مطابق د مالياتي 
مکلفيتونو څخه د اطاعت پذيرۍ په کار کې مرسته 
کول دي. دغه الرښود د هغو معمولو مالياتو په اړه 
شرکتونه  احتماال  چې  نيسي  کې  بر  په  معلومات 
ورسره مخامخ کيږي ولې دا يو حقوقي او تخنيکي 
توګه  په  ماخذ  حقوقي  يو  د  بايد  او  دى  نه  سند 

ورڅخه کار وانخيستل شي.    

د مالياتي الرښودونو او فورمو د السته راوړلو په بدل او 
د مالياتو د ارزونې، ترالسه کونې او د قانون د پلي کونې 
د عوايدو  يا  ماليې وزارت  مرحله کې   هيڅ  په  پروسو  د 

رياست  ته فيس يا حق الزحمه نه ورکول کيږي.
اظهارليک  مالياتي  خپل  ورکوونکی  ماليه  چيرې  که 
وړاندې نه کړي نو د ١٣٨٧ لمريز کال پر عايداتو باندې 
کيږي.  وضع  جريمې  ورباندې  مخې  له  قانون  مالياتو  د 
دغه جريمه هغه وخت هم پلې کيږي چې حتی که د مالياتي 
اظهارليک په موده کې هيڅ ډول ماليه هم شتون ونه لري. 
ماليه  د جريمې څخه مخنيوی شوی وي،  لپاره چې  ددې 
ورکوونکي بايد حتی د مالياتو د نه شتون په صورت کې 
کې  په  او   کړې  وړاندې  اظهارليکونه  مالياتي  خپل  هم 

وښايي چې د ورکړې وړ ماليې شتون نه لري. 

اداري موضوع  اړوند  د ماليه ورکوونکو 
ګانې

نمبر  )تشخيصيه(  پيژندنې  د  ورکوونکي  ماليه  د 
)TIN( د ماليې وزارت د مالياتو د ادارې د ال ښه 
ورکړل  د  واسطه  په  ورکوونکي  ماليه  د  او  تنظيم 
شوو مالياتو د صحيح مجرائۍ په موخه هر ماليه 
ورکوونکي ته د ځانګړي تشخيصيه نمبر د صدور 
پروګرام تطبيقوي. ټول انفرادي اشخاص، شرکتونه 
يا ګمرکي محصوالتو  او مؤسسې  چې د مالياتو 
انتفاعي  غير  ټولنيزو،  د  دى،  مکلف  ورکړه  په 
خپلو  د  چې  څوک  ګډون  په  مؤسسو  ښګيڼيزو  او 
کارکوونکو د معاشونو او د کرايو له ورکړو څخه 
ماليه وضع کوي،  د ماليه ورکوونکي د تشخيصيه 
نمرې په اخيستلو مکلف دي. هغه اشخاص چې په 
بانک يا بلې مالي مؤسسه کې بانکي حساب لري 
او يا پرانيزي، هم د ماليه ورکوونکي د تشخيصيه 
 ١٣٨٧ د  ماده(.  دي)٨٦  مکلف  لرلو  په  نومرې 
لمريز کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون )١٠٥ 
ماده( د هغو اشخاصو په اړه چې د موجه دليل څخه 
پرته تشخيصيه نمبر السته نه وي راوړى، د اضافي 

مالياتو او جريمو د ورکړې په اړه صراحت لري.

د ماليه ورکوونکي تشخيصيه نمبر کيداى شي د 
عوايدو لوى رياست څخه په کابل کې، يا د هرات، 
په  کندز  او  هرات  آباد،  جالل  کندز،  قندهار، 

يادونه



د اسنادو د ساتنې مکلفيت 
مالياتو  باندې  عايداتو  پر  کال  لمريز   ١٣٨٧ د 
د  ورکوونکى   ماليه  مخې  له  مادې   ٣٦ د  قانون 
د  او ساتنې مکلف دى..  په چمتو کوونې  اسنادو 
او حکمي  ټول حقيقي  لرونکي  ماليې وړ عوايدو 
او  دفاتر  اسناد،  ټول  څو  تر  دي  مکلف  اشخاص 
معاملو  د  ګانو  دارائي  منقولو  غير  او  منقولو  د 
چمتو  د  اظهارليک   سم  د  چې  صورتحسابونه 

کوونې لپاره اړين دي، وساتي.

اسناد ورځني کتابونه، د شمير کتابونه په دوه جلدو 
کې، رسيدونه، مالي صورتحسابونه، محاسباتي 
اسناد او د عايداتو باندې مالياتو اسناد په بر کې 
واسطه  په  اسنادو  منبع  د  بايد  اسناد  دغه  نيسي. 
د  منبع سند  د  په عمومي شکل  اسناد  تائيد شي. 
معلوماتو لنډيز وي. اصلي سندونه ښائي د پيرلو 
ضمانت  قراردادونه،  رسيدونه،  پلورلو  د  بلونه، 
ليکونه، د ضمانتونو رسيدونه، او بانکي چکونه 
ثبت  د  پيسو  نغدو  د  همداراز  ولري.  کې  بر  په 
پيرودلو  د  رسيدونه،  کارت  کريدت  د  او  پاڼې 
د  اسناد،  واردانو  او  صادراتو  د  فرمايشونه، 
انتقال اسناد، الکترونيکي ليکونه )ايميلونه( اود 
عمومي  شوي  وړل  کار  په  لپاره  تائيد  د  معاملو 
ليکونه او مکتوبونه  په دې اسنادو کې شامليږي.

د عايداتو باندې مالياتو، د حقيقي عوايدو د ټاکلو 
او د سمو رپوټونو د وړاندې کولو په موخه د ماليې 
وزارت صالحيت لري ترڅو د ماليه ورکوونکي د 
اسنادو او دفترونو ډول او د محتوياتو څرنګوالى 
تعيين کړي.  ماليه ورکوونکى په خپله کوالى شي 
کتاب  د  مناسب  سره  ډول  او  موخو  کاري  خپلو  د 
ساتنې سيستم غوره کړي. ياد شوى اسناد بايد په 
واضح ډول عوايد او لګښتونه )مصارف( منعکس 

کړي. اسناد بايد:

• معتبر او بشپړ وي	
• لپاره 	 محاسبې  د  امتيازاتو  او  مالياتو  د 

صحيح اړين معلومات وړاندې کړي

شي.  ترالسه  کې  مستوفيتونو  په  کې  واليتونو 
د تشخيصيه نمبر د ايجاباتو او يا داچې څرنګه 
معلوماتو  زياتو  ال  د  اړه  په  شي  کيداى  ترالسه 
مراجعه وکړئ. همداراز   ته  دفتر  ياد شوى  لپاره 
انټرنټي  د  فورم  غوښتنې  د  نمبر  تشخيصيه  د 
ترالسه  هم  څخه   www.mof.gov.af/tax پاڼې 

شي. کيداى 

محرمىت 
ټول  شوي  ورکړل  کې  اظهارليک  مالياتي  په 
معلومات او هغه معلومات چې د عوايدو د لوى 
ماليه  د  کې  جريان  په  بررسۍ  د  لخوا  رياست 
درېم  يا  او  يادداښتونو  دفترونو،  د  ورکوونکي 
د ماليې  او  ترالسه کيږي، محرم دي  شخص څخه 
وزرات څخه بهر به هيچا ته افشا نه کړل شي، مګر 
دا چې د مالياتو قانون د )٩١ ماده( اجازه ورکړي. 

معلومات  محرم  کارکوونکى  مالياتي  چيرې  که 
افشا کړي او يا د خپل مستقيمې يا غيرمستقيمې 
قانوني  غير  په  څخه  موقف  خپل  د  موخه  په  ګټې 
ډول ناوړه ګټه واخلي، نو دغه شخص به د قانوني 
وروپيژندل  ته  څارنوالۍ  لوې  موخه  په  تعقيب 

شي)١٠٦ ماده(.

څخه  ادارو  دولتي  له  فعاليتونه  سوداګريز  ډيرى 
مکلف  کولو  ترالسه  په  جواز  فعاليت  سوداګريز  د 
معلوماتو  د  لپاره  کوونکو  وارد  او  صادر  د  دي. 
تجارت  د  کې  کابل  په  لپاره  کوونې  ترالسه  د 
ټينګه کړئ. د پانګه اچوونو په  وزارت سره اړيکه 
پانګه  له  کې  افغانستان  په  لپاره  معلوماتو  د  اړه 
اچوونې څخه د مالتړ ادارې  )AISA( سره د بهرنيو 
په  يا  او  ونيسئ  اړيکه  سره  مخامخ  وزارت  چارو 

ټينګې کړئ:   اړيکې  الندې شميرو 
+93 )0( 20210 3404 / +93 )0( 700 288 304

مالتړ  د  څخه  اچوونې  پانګه  د  کې  افغانستان  په 
)http://www.aisa.org.af( : ادارې ويبپاڼه

يادونه



• د 	 بايد  معلومات  شوي  درج  کې  اسنادو  په 
منبع سند لخوا تائيد شي. 

• حسابونه، 	 کتنې،  ليدنې  لکه  اسناد  بايد 
د  اظهارنامې،  مالياتو  باندې  عايداتو  پر 
ځانګړې  اظهارنامې،  مالىاتو  موضوعي 
د  چې  اسناد  او  پاڼې  کاري  محاسباتي 
مرسته  کې  ټاکلو  په  مالياتو  او  مکلفيتونو 

کوي، په بر کې ولري 

تشبثونه  زيات  يوه  تر  چې  اشخاص  هغه  يادوونه: 
تشبث  هر  خپل  د  څو  تر  دى  مکلف  بيائي  پرمخ 
عليحده اسناد وساتي. تشبثونه بايد اړوند اسناد 
په  وساتي.  تائيدوي،  معامالت  هغوى  د  چې 
ځانګړي توګه نړىوال شرکتونو باىد د خپلو داخلي 
بىه اىښودنو د پالىسىو په اړه اسناد او همداراز د 
څانګو او نماىنده ګىو د ګټو د وىش په اړه اسناد 

وساتي. 

د محاسبې طريقه 
خپل  بايد  شرکتونه  محدودالمسؤليت  او  سهامي 
عوايد د وروستۍ محاسبې د طريقې له ليارې چې 
عوايد او مصارف د هغو د السته راوړنې پر مهال 

تشخيصوي، محاسبه کړي )٣٧ ماده(. 

مالياتي کال:
د ماليې کال عبارت دى له هجري لمريز کال څخه 
کب  د  او  پيل   )٢١ مارچ  )د  لومړى  له  وري  د  چې 
 ٣( رسيږي  ته  پاى  مارچ(   ٢٠( ورځ  وروستنۍ  په 

ماده(.

يو حکمي شخص )نه حقيقي شخص( چې غواړې د 
بيل مالي کال څخه ګټه واخلي، بايد د ماليې د کال 
د بدلون دليلونه په ليکلي ډول د ماليې وزارت ته 
څرګند کړي. د ماليې وزارت داسې داليل يواځې په 
هغه صورت کې چې موجه وي، منظوروي. د ماليې 

منظورى  د  غوښتنې  د  ته  شخص  حکمي  وزارت 
د  او  نيټه  پيل  د  کال  بدل  د  او  اړه خبر ورکوي  په 
مالياتو متوقعه نيټې چې وزارت ئې ټاکي، ښودل 
کيږي. د ماليې وزارت پريکړه به ډاډ ورکړي، چې 
نه ماليه ورکوونکى او نه د افغانستان حکومت د 
نورو ماليه ورکوونکو په پرتله ډير ګټندوى دريځ 

اختيار نکړي، ترسره کيږي. 

د اسنادو موجوديت 
لکه څرنګه چې وړاندې يادونه وشوه، د عايداتو 
موخه  په  کولو  پلي  بشپړ  د  قانون  مالياتو  باندې 
ماليه  د  ترڅو  لري  صالحيت  وزارت  ماليې  د 
ورکوونکي اسناد بررسي کړي او کوالى شي مالي 
معلومات، او سوداګريز او د تشبث معلومات له 
ماليه ورکوونکي او يا نورو اشخاصو څخه ترالسه 
مشتريان،  شرکا،  اشخاص  نور  ماده(.   ٩١( کړي 
تهيه کوونکي، مالي نهادونه او نور دولتي ادارې 

او داسې نور په برکې نيسي.

ماليات
پر عاىداتو باندې مالىات

شرکتونه )حکمى اشخاص(:
د شرکتونو پر عايداتو باندې ماليه  هغه ماليه ده  
چې د  20٪   ثابتې فيصدي له مخې پر ماليې وړ 
خالص مفاد  باندې تطبيقيږي. دماليې وړ خالص 
مفاد  د شرکت له  مجموعي عوايدو څخه  د عادي  
او ضروري لګښت )٢ فصل( د وضع کولو له ليارې 
اشخاصو  حکمي  پر  ماليه  دغه  کيږي.   محاسبه 
–  پر سهامي  او محدود المسؤليت  شرکتونو او 

نورو  حقوقي نهادونو  باندې تطبيقيږي.
انفرادى اشخاص )اشخاص حقىقى(:

انفرادي اشخاص :

د  ،کرايې،  معاش  له  اشخاصو   حقيقي  ميشتو  د 
شرکتونو  له ځانګړو عوايدو، حق االمتياز  او له 



له هرې سرچينې څخه   ( نورو عوايدو څخه  داسې 
يې چې الس ته راوړي وي (  ماليه اخيستل کيږې  

چې تر هغوې پورې محدود نه وي. 

خپلو  د  چې  دي  مکلف  اشخاص   ميشت  غير 
عوايدو  ماليه  د افغانستان په  داخل کې  ورکړي.  

دکلنۍ ماليې نورمونه په الندې ډول دي: 

چې  عوايد  هغه 
مبلغ  دغه  له  
وي  زيات  څخه  

) افغانې ( 

چې   عوايد  هغه 
له دغه مبلغ څخه  
 ( وي  نه  زيات 

افغانې (
ماليه

٦ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠
٠٪افغانى

 ٦ ٠ , ٠ ٠ ٠
افغانى

 ١ ٥ ٠ , ٠ ٠ ٠
افغانى

٦٠,٠٠٠د 
٢٪ افغانىو څخه 

زيات څخه  

 ١ ٥ ٠ , ٠ ٠ ٠
افغانى

١,٢٠٠,٠٠٠
افغانى 

 ٪١٨٠٠ + ١٠
 ١٥٠,٠٠٠

 ١ , ٢ ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠
افغانى

د   +١٠٦٨٠٠
 ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
زىات  نه  افغانىو 

مبلغ څخه ٢٠٪

يعنې  اړخونه  دوه  ماليې  د  اشخاصو  انفرادي  د 
پرمعاش باندې ماليه او د انفرادي متشبيثينو پر 
عايداتو باندې  ماليه ممکن  د تشبث  او شرکت پر 

خاوندانو باندې  اغيز ولر ي.

پرمعاش باندې موضوعي  ماليه 
هغه آمرين  او يا د شرکت خاوندان چې دوه  او يا 
دي  ، مکلف  ولري  کارکوونکي  زيات  څخه  له  هم 
کارکوونکو  خپلو  د  مطابق   نورم  پورتني  د  چې 
له  معاش او يا اجورې څخه ماليه وضع کړي)٥٨ 
 ٥٠٠٠ کې  مياشت  په  لپاره  شخص  هر  د  ماده(. 
اضافه  تاديات،  معين  البته  دي.  معاف  افغانۍ 
ټرانسپورت(  خواړه،  )لکه  مکافات  نغدي  کاري، 

او غير نغدي تاديات په معاش او مزد کې راځي. 
د  ورکړې  د  معاش  د  نه   نورمو  مالياتي  پورتني 
مراتبو له مخې ترتيب شوي دي ) مياشتنى ، اونيز 
او داسې نور( هغه کارکوونکي چې دمعاش او يا 
اجورې ديوې عايداتې سرچينې څخه پرته بله هيڅ 
عايداتي سرچينه نه لري او له خپل معاش څخه ىې 
مالىه وضع کړې وي ، دکلني عايداتو د مالياتي 
نه  مکلف  باندې  ورکړه  او  ترتيب  په  اظهارليک 
پرته  نه  معاش  د  چې  کارکوونکي  هغه  ولې   دي. 
نورې  عايداتي سرچينې هم لري ، مکلف دي چې  
پرعايداتو باندې د مالياتو اظهار ليک ترتيب او 

ارايه کړي.

تر  مياشت  راتلونکې  د  بايد  کوونکي  استخدام 
لسمې نيټې پورې وضع کړل شوې ماليه دولت ته 

تحويل کړي )٦٠ماده(.

د  توګه  مستقيمه  په  تحويل  ماليې  شوې  وضع  د 
مناسبې  د  کې  ګيو  نماينده  په  بانک  افغانستان 

فورمې څخه په ګټه اخيستلو سره ترسره کيږئ. 
او ماليې وزارت  استخدام کوونکى کارکوونکي 
ته د کلني رپوټ په ورکولو مکلف دى )٦١ ماده(.

د   اړوند  په  ماليې  موضوعي  د  باندې  پرمعاش 
انټرنټ  د  الرښود،  پنځم  لپاره  زياتومعلوماتو 
پاڼې )www.mof.gov.af/tax(  او د ماليې وزارت  
ته  څانګې  همکارې   د  سره   ورکوونکو  ماليه  له 

مراجعه وکړۍ 

خصوصى متشبثىن 
انفرادي  لروونکي  فعاليت  سوداګريز  آزاد  د 
کولو  وړاندې  په  اظهارليک  مالياتي  د  اشخاص 
وړ  ماليې  د  چې  شي  کولى  دوئ  او  دي  مکلف 
خالص عوايدو د محاسبې پر مهال د خپلو عوايدو 
څخه د سوداګريز فعاليت اړوند ټول عادي او اړين 

لښګت وضع کړي. 



خصوصي متشبثين خپل مالياتي اظهارليکونه او 
مياشت   غبرګولي  د  کال  مالي  راتلونکي  د  ماليې 

)دريمې مياشت( تر پايه  پورې ارائه کړي.  

پر کرايې باندې موضوعي ماليه )۵9 ماده(
دا ماليه د مؤجر د عايداتو باندې مالياتو وړاندې 
خپل  د  چې  اشخاص  حقيقي  او  حکمي  ده.  ورکړه 
د  موخه  په  بيولو  پرمخ  د  فعاليتونو  سوداګريزو 
او  اخلي  ګټه  څخه  جايداد  شوي  اخيستل  کرايه 
له  کې  مياشت  په  کرايه  چې  کې  حال  پداسې  هم 
١٠،٠٠٠ افغانيو لوړه وي، د ورکړې پر مهال د 
کرايې د پيسو څخه پر کرايې باندې ماليې د وضع 
مياشت  په  ماليه  شوې  وضع  لري.  مکلفيت  کولو 
کې د ١٠٠٠٠ څخه زياتو او له ١٠٠،٠٠٠ څخه 
کم يا مساوي کرايو باندې چې په مياشتنې شکل 
ورکول کيږي، ١٠٪ وضع کيږي او هغه کرايې چې 
د  وي  زيات  څخه   ١٠٠،٠٠٠ له  کې  مياشت  په 

٪١٥ نورم تابع کيږي.

څو  تر  لري  مکلفيت  خاوند  جايداد  د  يا  مؤجر 
مالياتي  کلنۍ  د  عوايد  خپل  درکه  له  کرايې  د 
اظهارنامې له ليارې وښئي او د ماليې ټاکل شوې 
اندازه د مالياتي نورمونو سره سم د نهاد د نوعيت 
)حکمي شخصيت او حقيقي شخصيت( په پام کې 
له  کرايې  د  ورکړي.  سره  ډول  کلني  په  سره  نيولو 
د ساتنې  د جايداد  د سرجمع څخه  د عوايد  درکه 
او  تفريق  مصارف  ضروري  او  عادي  ټول  لپاره 
هغه  کيږي.  ورکول  مجرائي  توګه  په  مصارفو  د 
ماليه چې د مستاجر لخوا وضع او ورکول کيږي، 
د  مالياتي اظهارليک  باندې  پر عايداتو  د کلنيو 

وړاندې کولو پر مهال مجرائي ورکول کيږي.   

د جايداد خاوندان د کرايې د اصل قرارداد نقلونه 
ماليه  د  ته  مستاجرينو  خپلو  همداراز  او  ارايې 
ورکوونکي د تشخيصيه نمبر د ورکولو مسؤليت 

لري.   
معموال ماليات په مياشتنى بڼه تحويليږي. سره له 

دې، که چيرې د کرايې قرارداد د ورکړې بله نيټه 
وروسته(  مياشتې  درې  يا  مياشتې  دوه  هر  )لکه 
د  بايد  ورکړه  او  وضع  ماليې  د  کړي،  تصريح 
شوې  وضع  شي.  ترسره  سم  سره  قرارداد  د  کرايې 
ماليه د راتلونکې مياشت تر پنځه لسمې پورې د 

افغانستان بانک ته تحويل کړي شي.
پر ماليې باندې کرايې په اړه د الزياتو معلوماتو 
مراجعه  ته  الرښود   ٠١ وکړئ  مهربانې  لپاره، 
وکړئ. ياد شوى الرښود د ماليې وزارت د ويبپاڼې  
)http://www.ard.gov.af( او يا د ماليه ورکوونکو 

سره د مرستې له ټيم څخه ترالسه کوالى شئ.

د انتفاعي معاملو ماليه )لسم فصل(
شرکتونو  محدودالمسئوليت  او  سهامي  هغو  د 
ېې  عوايد  ربعوار  چې  اشخاصو  انفرادي  او 
ټولو  د  دي،  زيات  څخه  افغانيو   ٧٥٠٠٠٠ له 
ناخالصو عوايدو څخه ېې د انتفااعي معاملو ٢٪ 
ماليه اخيستل کيږي ، په استثنا د الندې ځانګړو 
عوايدو چې د انتفاعي معاملو ٥٪ او ١٠٪ ماليه 

ورباندې تطبيق کيږي.

همدارنګه د انتفاعي معاملو ٢٪ ماليه په وارداتو 
باندې هغه وخت او هغه ځاى کې ګمرکي محصول 
ورکول کيږي، د ورکړې وړ ده. د انتفاعي معاملو 
د  لپاره  ماليې  انتفاعي  ربعوارې  د  ماليه  دغه 

وړاندې ورکړې په توکه ګڼل کيږي.  
انتفاعي معاملو ١٠٪ ماليه د الندې خدمتونو  د 
ناخالصو  راغلو  السته  د  درکه  له  کولو  وړاندې  د 

عوايدو باندې تطبيق کيږي:
هوايي  وړونکې  مسافر  نړيوال  •	

خدمتونه
انټرنټي  د  خدمتونه،  مخابراتي  •	

خدمتونو په ګډون
کوونکي  وړاندې  خدمتونو  عالى  د  •	

هوټلونه
کوونکي  وړاندې  خدمتونو  عالي  د  •	

رسټورانونه



نور هوټلونه او رسټورانونه چې ربعوار عوايد ېې 
٧٥٠٠٠٠ افغانۍ يا له هغه زيات وي، کلپونه او 
 ٪٥ د  کيږي،  نيول  محفلونه  چې  چيرته  سالونونه 

انتفاعي ماليې تابع دي.

د ماليې وړ عوايدو د ټاکلو په موخه د عوايدو له 
سرجمع څخه ورکړل شوې د انتفاعي معاملو ماليه 
د عايداتو باندې مالياتو د تطبيق لپاره )٦٧ ماده( 

د وضعې وړ دي.

د اظهارنامو ډکونه او تاديه د هجري لمريز کال پر 
بنسټ په ربعوار ډول ترسره کيږي )٨٨ ماده(. خو 
په مياشتنې شکل  ماليه  ماليه ورکوونکي سره  د 
افغانستان  د  افغانيو  په  ماليه  کيږي.  سنجش 
بانک کې د راتلونکې مياشتې تر ١٥ نيټې پورې 

تاديه کيږي.

د الزياتو معلوماتو لپاره ٠٣ الرښود، د انتفاعي 
)د  شرکتونو  هوائي  الرښود،   ١٢ معاملوماليه، 
http://www.ard.gov. ويبپاڼه   وزارت  ماليې 
يا  او  afکې هم ترالسه کيداى شي( مراجعه وکړئ 

دسيمه ايز مستوفيتونو څخه ترالسه کيداى شي.

ثابتې ماليې )يوولسم فصل(
د  ماده   ١١ قانون  مالياتو  باندې  عايداتو  پر 
ماليې  ثابتې  د  ځاى  پر  مالياتو  باندې  عايداتو 
باندې  معامالتو  ځانګړو  او  سوداګريو  په  چې 
تطبيقيږي، حکم کوي. په ځينې مواردو کې ثابته 
ورکړه  وړاندې  مالياتو  باندې  عايداتو  د  ماليه 
ماليې  انتفاعي  او  مالياتو  باندې  عايداتو  خو  ده 
مکلفيت  ورکوونکي  ماليه  د  اړه  په  اظهارنامو  د 
نه رفع کوي. الندې ثابتې ماليې په ١١ فصل کې 

تشريح شوي دي:
• د وارده مالونو ثابته ماليه	
• يا مسافرينو 	 مالونو  د  په موخه  د سوداګرۍ 

انتقال
• د قرارداديانو ثابته ماليه	

• د نندارو ) نمايشونو(  ثابته ماليه 	
• باندې 	 فعاليتونو  سوداګريزو  کوچينو  په 

ثابته ماليه

په وارداتو باندې ثابته ماليه )٧٠ ماده(
شوو  وارد  د  واردوي  اجناس  چې  اشاخص  هغه 
ارزښت  په  ګډون  په  محصول  ګمرکي  د  مالونو 

باندې د ثابتې ماليې پر ورکړه مکلف دي. 

په سلو  د ٢  لرونکي اشخاص  د سوداګريز جواز   
په  ماليې  شوې  ورکړل  د  کيږي.  تابع  ماليې  کې 
کې  په  ماليه  ثابته  چې  کې  کال  هغه  په  کې  بدل 
ورکړل شوې، د عايداتو د ماليې د سنجش کولو 
پر مهال مجرايي ورکول کيږي.  هغه اشخاص چې 
سوداګريز جواز نه لري د عايداتو د ماليې سربيره 

د ٣ په سلو کې ماليې تابع کيږي.

هغه  او  وخت  هغه  ماليه  ثابته  باندې  وارداتو  پر 
شوو  واردو  د  چې  چېرته  کيږي  ورکول  کې  ځاى 

مالونو ګمرکي محصول په کې ورکول کيږي.  

او  مالونو  د  موخه  په  فعاليتونو  سوداګريزو  د 
مسافرينو په انتقال باندې ثابته ماليه )٧١ ماده(

موخه  په  فعاليت  سوداګريز  د  چې  اشخاص  هغه 
نقليه  خپلو  د  انتقالوي،  مالونه  يا  مسافرين 
وسايطو د جواز د نوي کولو وړاندې د کلنۍ ثابتې 

ماليې په ورکړه مکلف دي.

د قرارداديانو ثابته ماليه )٧٢ماده(
هغه اشخاص چې د فعاليت د جواز څخه پرته دولتي 
خصوصي  د  نهادونو،  دولتي  ښارواليو،  ادارو، 
سکتور سواګريز نهادونو او غير انتفاعي مؤسسو 
او نورو اشخاصو ته  د قراردادونو له مخې اجناس، 
وړاندې  خدمات  ساختماني  او  خدمتونه  مواد، 
کوي، د عايداتو د مالياتو پر ځاى د ٧ په سلو کې 

ثابتې ماليې تابع کيږي. 



اويادو  لري  جواز  فعاليت  د  چې  اشخاص  هغه 
شوو نهادونو ته پورتني خدمتونه وړاندې کوي پر 
قرارداد باندې ٢ په سلو کې ماليې تابع کيږي. دغه 
ماليه د راتلونکو مالياتي مکلفيتونو په وړاندې 

اعتبار لري. 

دغه ماليه قراردادي ته د ورکړې وړ ناخالص مبلغ 
څخه وضع کيږي.

ماليه  ثابته  باندې  )نمايشونو(  نندارو  په 
)٧٣(

په  افغانستان  د  ماليه  ثابته  باندې  نندارو  په 
ميشتو حقيقي اشخاصو او غير ميشتو حقيقي او 
حکمي اشخاصو باندې چې سرګرمي پروګرامونه 
موسيقي  ټلويزيون،  راډيو،  نندارى،  تياتر،  لکه 
ددې  ده.  وړ  تطبيق  د  کوي،  وړاندې  ورزش  يا 
فعاليتونو عوايد د ټکټونو د پلورلو ١٠ په سلو 
کې کيږي. ثابته ماليه د عايداتو باندې ماليې او 
ماليه  ثابته  کيږي.  وضع  ځاى  پر  ماليې  انتفاعي 
د  بايد  نه  او  ده  وړ  ورکړې  د  شکل  مياشتنى  په 
وروسته  څخه  لسمې  پنځه  د  مياشت  راتلونکې 
دوام  نندارې  شوي  ياد  چيرې  که  شي.  ورکړل 
لرونکې نه وي، ماليه بايد تر دهرې نندارې د سرته 

رسونې  سره سم ورکړل شي.

خدمتونه  تفريحي  او  سرګرمي  چې  اشخاص  نور 
وړاندې کوي د عايداتو باندې ماليې او انتفاعي 

ماليې تابع کيږي.
 

 ٧٥ او   ٧٤( ماليه  ثابته  سوداګريو  کوچنيو  د 
مادې( 

لکه   ( فعاليتونه  سوداګريز  چې  اشخاص  حقيقي 
فعاليتونه  سوداګريز  کوچنې  نور  او  دکانداري، 
ترسره  ساتي(  نه  سره  ځانه  له  سوابق  تفصيلي  چې 
سم  سره  مبلغ  د  عوايدو  ناخالصو  خپلو  د  کوي، 
ماليه  ثابته  ټاکلې  ترتيب  دې  په  او  بندي  طبقه 

ورکوي.

د ثابتو ماليو په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره ١٩ 
الرښود )په اقتصادي فعاليتونو باندې ثابته ماليه( 
يا  يا د عوايدو لوى رياست  او  ته مراجعه وکړئ  

مستوفيتونو ته مراجعه وشي. 

نور فيسونه
د ماليې وزارت د هغه فيس اخيستل پلى کوي چې 
د ١٣٨٧ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتون 
قانون کې شامل نه دى. دغه فيس د الوتنو له فيس 
څخه عبارت دى چې د نړيوالو الوتنو لپاره ٥٠٠ 

افغانۍ او د کورنيو الوتنو لپاره ٥٠ افغانۍ دى.

د مالياتو اداره، د بررسۍ او د قانون د پلي کولو 
احکام او نور اداري موضوعات

)LTO(د لويو ماليه ورکوونکو اداره
ماليه  لويو  د  دفتر  ورکوونکو   ماليه  لويو  د 
دخدمتونو  ته   ډلې  ځانګړې  يوې  ورکوونکو 
په  دغه د  دعرضه کولو په موخه جوړ شوى دې.  
ته   هغوې  او  ثبت  د  ورکوونکو   دماليه  کې   فتر 
دخدمتونو د عرضه کولو معيارونه په الندې ډول 
وزارت  ماليې  د   ، سرمايه  دوراني   کلنۍ    : دي 
عوايدو ته خطره، د ابتدايي سرمايې  اندازه  او  د 

سودا ګريز فعاليت  ډول.

)د  ثابته ماليه( ٧٥ ماده  )د صادراتي مالونو  ٧١ ماده 
باندې  االتو  ماشين  ګنيو  او  ويستلو  غوړو  او  ژرندو 
)د   ٨٠  ، ماليه(  ثابته  ډاګټرانو  )د   ٧٨ ماليه(  ثابته 
ثابته  باندې  اشخاصو  پرته  څخه  ځاى  فعاليت  او  کار 
ماليه( او ٨١ )د کميشن کارانو او دالالنو ثابته ماليه( 
د ١٣٨٤ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون 

څخه حذف شوى دي.  
کيدل  تابع  ماليو  داسې  د  چې  ورکوونکي  ماليه  هغه 
اوس پر کوچنيو سوداګريزو فعاليتونو باندې د ثابتې 

ماليې يا  کلنيو عايداتو باندې د ماليې  تابع کيږي.

يادونه



ماليه  د  کې  اداره  په  ورکوونکو  ماليه  لويو  د 
لپاره  ورکوونکو  ماليه  د  کيدل  ثبت  ورکوونکو 
شمير  زيات  رياست  د  عوايدو  د  لري.  ګټې  ډيرې 
اړتياؤ  د  ورکوونکو  ماليه  لويو  د  کارکوونکي 
او  پښتو  )دري،  ژبو  څو  په  لپاره  کولو  پوره  د 
اړيکو  انټرنټي  او  ټليفوني  زياتو  د  او  انګليسي( 
له الرې د ښو خدمتونو وړاندې  او شخصي کتنو 

کولو فرصت لري. 

د لويو ماليه ورکوونکو ادارې پروګرام همدارنګه 
يا  سوداګريز  د  هغوئ  د  او  ورکوونکو  ماليه  د 
صنعتي سکتورنو اړوند خاصو کارکوونکو لپاره 
پروګرامونه وړاندې کول  تعليمي  او  د معلوماتي 

په بر کې نيسي.

د لويو ماليه ورکوونکو ادارې پروګرام د عوايدو 
د رياست د کارکوونکو خاص غوره کونه او روزنه 
په بر کې نيسي چې روزنه ېې تر ډيره کچه د ماليه 
کولو،  برخورد  توګه  مسلکي  په  سره  ورکوونکو 
تاکيد  کې  برخه  کولو  رويي  ښې  او  وينې  ځواب 

کوي. 
د لويو ماليه ورکوونکو اداره په کابل کې د عوايدو 
په لوى رياست کې موقعيت لري چې په هرات، او، 
بلخ مستوفىتونو کې څانګې لري. د عواىدو لوى 
رىاست په پام کې لري ترڅو دا پروګرام جالل آباد، 
کندوز او نيمروز واليتونو ته وغځول شي چې ددې 
ماليه  لوى  کې  هيواد  ټول  په  به  مخې  له  پروګرام 

ورکوونکي تر پوښښ الندې راوستل شي. . 
 

)MTO( د منځنيو ماليه ورکوونکو اداره
ماليه  لويو  د  معيارونه  ګډون  د  کې  اداره  دې  په 
ورکوونکو د ادارې د معيارونو ته ورته دي خو د 
پام وړ عوايد پکې ښکته دي. الندې کټګورۍ د 

منځنيو ماليه ورکوونکو په اداره کې شامليږي:
• هغه تشبث چې عوايد او يا ابتدائي سرمايه 	

لپاره  ادارې  د  ورکوونکو  ماليه  لويو  د  ئې 
ئې  ډير  يا  برخه  يوه  عوايدو  د  خو  وي  کافي 

معاف وي
• هغه نهادونه چې د بيالنس په وړاندې کولو 	

مکلف وي
• سياسي او يا نړيوالې نماينده ګۍ	
• غير دولتي ښوونيز او صحي نهادونه	
• بهرني تشبثات	
• او 	 تشبثونه  خصوصي  شوي  ناراجستر 

عوايدو  کلنيو  د  چې  نهادونه  حقوقي  يا 
زيات  افغانيو  ميليونو   ٥ له  ئې  سرجمع 
مليونه   ١٥ له  ئې  سرمايه  ابتدائي  يا  او 

نه شي. زياته  افغانيو 

موخه داده ترڅو د لويو ماليه ورکوونکو د ادارې 
باندې  په څير خدمتونه په ډيرو ماليه ورکوونکو 
تطبيق شي او په عين حال کې دولت ته د عوايدو 

جريان زيات کړل شي.

د منځنيو ماليه ورکوونکو اداره د ملي بس تصدۍ 
په ودانۍ او بله اداره ىې هم د هرات په مستوفىت 
کې موقعيت لري په پام کې ده چې د منځنيو ماليه 
ورکوونکو ادارې به په راتلونکې کې په واليتونو 

کې هم تاسيس شي. 

مالياتي فورمې او الرښوونې
د مالياتي اظهارليکونو، د مالياتي اظهارليکونو 
الرښودونو  نورو  د  او  الرښوونو  د  بشپړولو  د 
پاڼه کې  http://www.ard.gov.af ويب  په  بيلګې 
د پيداکيدو وړ دې. مالياتي اظهارليکونه د لويو 
ورکوونکو  ماليه  منځنيو  او  ورکوونکو  ماليه 

ادارو څخه ترالسه کيداى شي. 

د ماليه ورکوونکي د اسنادو بررسي
سندونه  ورکوونکي  ماليه  د  رياست  عوايدو  د 
لمريز   ١٣٨٧ د  څو  تر  کوي  بررسي  ډول  منظم  په 
د  کې  قانون  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال 
له مخې د  يادې شوې خپل ماليې ارزونې طريقې 
او  کولو  وړاندې  د  اظهارليکونو  مالياتي  دقيقو 



سمو ورکړو ترسره کول يقيني کړل شي. د مالياتي 
اسنادو د بررسۍ کچه په څو فکتورونوپورې اړه 
کې  مهال  هغه  په  بررسي  اسنادو  د  معمواَل  لري.  
چمتو کيږي چې د ماليه ورکوونکي او د عوايدو 
شي  وګڼل  مهال  مساعد  لپاره  رياست  لوى 
مزاحمت  د  کار کې  په  ماليه ورکوونکي  د  ترڅو 
راوستلو کچه راکمه کړل شي.  هر ډول غلطي او 
يا اړين اصالحات د بررسۍ په پاى کې تر بحث 
توافق  اړه ېې  په  او  نيول کيږي  او څيړنې الندې 

مومي. صورت 
  

تطبىقى احکام )١٤ او ١٦ فصلونه( 
د ماليه له درکه السته راغلي عوايد حکومت ته د 
ته د اړينو خدمتونو لکه ښوونه  افغانستان وګړو 
ټولنيز  او  بنسټ  اقتصادي  روغتيا،  روزنه،  او 
تامينات په وړاندې کولو کې توان وربخښي. هغه 
ماليه ورکوونکي چې د خپلو مالياتي مکلفيتونو 
مالياتي  د  راجسترول،  او  ثبتول  نه  شرکت  )د 
په  ورکول(  نه  ماليو  د  او  ډکول  نه  اظهارليکونو 
خپلو  هغوى  کې  حقيقت  په  دي  پامه  بې  وړاندې  

خلکو او هيواد ته فريب ورکوي.  

مکلف  بنسټ  پر  قانون  د  رياست  لوى  عوايدو  د 
شوې  نافذ  واسطه  په  دولت  د  يواځې  څو  تر  دى 
ورکوونکي  ماليه  هر  د  او  کړي  ترالسه  ماليه 
او  دفترونه  رياست  لوى  عوايدو  د  وټاکي.  ماليه 
دي  استازي  مقام  د  وزارت  ماليې  د  کارکوونکي 
کړي  چې  ترالسه  ډاډ  باندې  هماغه ظرفيت  په  او 
مالياتي قوانين په روغ او منصفانه ډول تنظيم او 
اداره کړل شي تر څو هيڅوک د نورو په نسبت ډيره 

ګټه او يا ضرر ونکړي.

قانون  مالياتو  باندې  عايداتو  پر  کال   ١٣٨٧ د 
ماليو  د  ته  وزارت  ماليې  د  څو  تر  دى  شوى  نوى 
د تحصيل صالحيت د قانون تر حکم الندې فراهم 

کړي.

• او 	 د ماليې وزارت د قصدي  ټاکل:  د ماليې 
د  موخه  په  تصحيح  د  غلطيو  قصدي  غير 
که  وزارت  ماليې  د  تعديلوي.  ټاکل  ماليو 
مالياتي  ډول  هيڅ  اړه  په  عوايدو  د  چيرې 
اظهارليکونه نه وي وړاندې شوي، د عوايدو 

پر بنسټ تخميني ماليې ټاکي.
• ايښودل: 	 محدوديتونو  د  باندې  شتمنيو  په 

منقولو  غير  او  منقولو  د  وزارت  ماليې  د 
شتمنيو پر پلور، شتمنيو ته د الس رسۍ  او 
يا د پلور په موخه د جايدادونو مصادره وضع 
کوي. دا ډول پريکړې د محکمې د منظوريو 

پر بنسټ ترسره کيږي. 
• مکلفيتونه: 	 لرونکو  ونډې  د  او  آمرينو  د 

شرايطو  مالياتي  معينو  د  وزارت  ماليې  د 
شرکتونو  د  څو  تر  لري  صالحيت  الندې 
مالياتي پورونه له آمرينو، ټاکلو ونډه لرونکو 
او دريم اړخ څخه چې د شرکت څخه د شتمنۍ 

پوروړي دي، وضع کړي. 
• له دريم اړخ څخه د ماليې تحصيل: د ماليې 	

اړخ  يادشوي  د  څو  تر  لري  صالحيت  وزارت 
دي  پوروړى  ورکوونکي  ماليه  د  چې  څخه 
صادر  حکم  موخه  په  تحصيلولو  د  مبلغ  د 
ماليې  د  څخه  اړخ  دريم  د  مهال  )ځيني  کړي 
دريم  ياديږي(.  توګه  په  حکم  د  تحصيل  د 
استخدام  نهادونه،  مالي  پيرودونکي،  اړخ 
کوونکي مراجع، مستآجرين او داسي نور په 

بر کې نيسي.
• له داسې حکم څخه 	 د وتلو د مخنيوي حکم: 

هغه  د  ته  مراجعو  ذيصالحو  چې  دى  عبارت 
زيات  څخه  افغانيو   ٢٠٠٠٠ له  چې  شخص 
له  وغواړي  او  ورکړي،  وي  نه  ئې  ماليات 
هيواد څخه ووځې، د هغه د وتلو محدوديت 
حکم  کولو  وضع  د  مخنيوي  د  وتلو  د  يا  او 

صادر کړي.
• يو 	 چيرې  که  تړل:  شرکت  د  ډول  موقتي  په 

شخص په ټاکلي وخت د اظهارنامو په ارايه 
او د ماليوپه ورکړه او يا د ماليو په وضع )پر 



کرايې باندې ماليه، پر معاش باندې ماليه، 
بريالى کيږي،  نه  نور(  او داسې  د ونډې ګټه 
ياد شوى شخص د مالياتو تر ورکړې پورې د 

شرکت د تړل کيدو تر حکم الندې راځي.
• د جواز نه صادرول: که چيرې اشخاص خپله 	

وزارت  ماليې  د  نکړي،  ور  ماليه  ذمت  د 
نور وزارتونه او د دولتي ادارې چې د جواز 
د  څو  تر  خبروي  لري،  صالحيت  صدور  د 
يادو شوو اشخاصو جواز تمديد نکړي. نور 
هغه وخت  يواځې  ادارې  دولتي  او  وزارتونه 
وزارت  ماليې  د  چې  کوي  نوي  جواز  کاري 
څخه داسې سند ترالسه کړي چې په کې ښودل 
مالياتي  خپل  شرکت  شوي  ياد  چې  شوي 

مکلفيتونه ترسره کړي دي. 
د  همدارنګه  قانون  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر 
کوي.  حکم  کولو  پلي  په  جريمو  او  ماليو  اضافي 
دارنګه تدابير د ځينو حاالتو الندې تطبيقيږي چې 

الندې ټکي په بر کې نيسي:

• او 	 دفترونو  تشبث  د  او  ساتل  نه  اسنادو  د 
اسنادو ته د السرسۍ نه کيدل )١٠١ماده(

• پاتې 	 کې  ارايه  او  ډکولو  په  اظهارنامو  د 
راتلل )١٠٢ ماده(

• کول 	 وضع  نه  دى  الزم  چې  څرنګه  ماليو  د 
)کرايه، د ونډې ګټه، تکتانه، حق االمتياز، 
 ١٠٣( نور(  داسې  او  کميشن  معاش،  مزد، 

ماده(
• د ذمت ماليه نه ورکول )١٠٤ ماده(	
• د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر د ترالسه 	

کولو لپاره غوښتنه نه کول ) ١٠٥ ماده(
• عايداتو باندې مالياتو څخه تيښته ٩٨ ماده(	
• ئې 	 وګړي  ادارې  د  مالياتو  د  چې  جرايم  هغه 

د محرمو رازونو دڅرګندولو او د خپل دريځ 
کې  پايله  په  اخيستنې  ګټه  ناوړه  د  څخه 

مرتکب کيږي ١٠٦ ماده(

د ماليې د ورکړې د تاخير جريمه 
ټاکلې  په  ماليه  ذمت  د  خپله  شخص  يو  چيرې  که 
نيټه ور نکړي، ياد شوى شخص په ورځ کې د ذمت 
تابع  ماليې  اضافي  کې  سلو  په   ٠،١٠ ماليې  د 

کيږي )١٠٠ ماده(.

د ټاکلي حد څخه د زياتې ماليې ورکول
که چيرې د ماليې وزارت اظهارليک ته د رسيدنې 
وروسته، د بيرته ورکړې ادعا، د حد څخه زياتې 
له  چې  ومومي  پريکړه  محکمې   د  يا  او  ورکړې 
عوايدو  د  ده،  شوې  ورکړه  زياته  څخه  حد  ټاکلي 
مسؤل  دوسيې  د  چې  کارکوونکى  رياست  لوى 
په  تائيد  د  ددې  سره  رياست  له  ګمرکونو  د  دى، 
ورکړل  نا  ډول  هيڅ  ورکوونکى  ماليه  چې   موخه 
ياد  نيسي.  اړيکه  لري،  نه  مکلفيت  ګمرکې  شوى 
شوى کارکوونکى همداراز ددې په اړه چې آيا نور 
نه هم تحقيق  نا ورکړل شوي ماليات پاتي دي که 
د  لومړى  ورکړې  ډول  هر  زياته  څخه  حد  له  کوي. 
محصوالتو  ګمرکي  يا  او  مالياتو  شوو  ورکړل  نا 
په وړاندې د ماليه ورکوونکي د مالياتي چارو پر 
استفاده  بنسټ  پر  د غوښتنې  ادارې  مخ وړونکې 
ته  ورکوونکي  ماليه  ئې  مبلغ  اضافي  او  کيږي، 
بيرته او اعاده او يا د پولي اعتبار په توګه ساتل 

کيږي )٩٠ ماده(.    

نيوکې او عريضې
مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال  لمريز   ١٣٨٧ د 
د  د ماليې  لپاره چې  د هر شخص  قانون ٨٩ ماده 
ټاکلو د يادوونې څخه خوښ نه دي، د ستونزې د 
هواري د رسمي پروسې په اړه صراحت لري. ياده 
لرونکې  مرحلو  اجراييوي  دريو  د  پروسه  شوې 
تعديل  د  يادوونې  د  ټاکلو  د  ماليې  د  لومړى:  ده. 
شخص  شوى  ياد  چيرې  که  دويم:  کوي.  غوښتنه 
د ماليې د ټاکلو له يادوونې څخه خوښ نه وي په 
هغه صورت کې کوالى شي خپله غوښتنه د ماليې 
وزارت ته وړاندې کړي. د ياد شوي شخص عريضه 



لخوا  پالوي  خپلواک  يو  د  بررسۍ  د  عريضو  د 
بررسي کيږي. دريم او په پاى کې: که چيرې ياد شوى 
شخص د عريضو د پالوى پريکړه هم ونه مني، نو په 

هغه صورت کې محکمي ته مراجعه کوى.

زيات  ال  اړه  په  پروسې  د  عريضو  او  نيوکو  د 
ماليه  لويو  څانګې،  له  عرايضو  د  معلومات 
ورکوونکو ادارې يا د عوايدو په رياست يا سيمه 
ورکوونکو  ماليه  منځنيو  د  کې  مستوفيت  ييز 
http://www.( ادارې د دوسيو د تنظيم آمر او يا د

ard.gov.af ( ويبپاڼې څخه ترالسه کيداى شي.
عريضې،  او  فورمې  نيوکو  د  ويبپاڼه  شوې  ياده 
تعليماتنامه،  ماليې  باندې  عايداتو  د  او  قانون 
وړ  ورکړې  د  سم  سره  يادښت  د  ټاکنې  د  ماليې  د 
الرښود   ١١ الندې  نامه  تر  څيړنې  د  اړه  په  ماليې 

په بر کې لري.

د پيسو د الکترونيکي انتقال پروسه
د  پيسو  د  ماليات  خپل  چې  ده  شونى  اوس 
پروسه  دا  ورکړئ.  الرې  له  انتقال  الکترونيکي 
ساده ده او هغه شمير تشبثونو او موسسو ته چې 
افغانستان  له  ئې  دفترونه  تاديوي  او  محاسبوي 
څخه بهر دي، د اطاعت پذيرۍ زمينه اسانه کوي. 

الزياتو  د  اړه  په  انتقال  د  مبلغ)پيسو(  مالياتي  د 
له  انتقال  الکترونيکي  د  پيسو  د  لپاره  معلوماتو 
الرښود   ٠٦ الندې  نامه  تر  ورکړه  ماليې  د  ليارې 
http://www.ard.(ويبپاڼه په  وزارت  ماليې  د  ته 
په  شئ  کوالى  تاسې  وکړئ.  مراجعه  کې   )gov.af
کابل کې د ماليې وزارت د ماليه ورکوونکو سره د 

مرستې له ټيم سره اړيکه ونيسئ.

گمرکى محصوالت
په  او واردوونکي، د هغه شمير متشبثينو  صادر 
ګډون چې د خپلو سوداګريزو فعاليتونو په موخه 
د موادو او جنسونو په واردولو مجبور دي، بايد د 
کابل يا د خپل فعاليت ځاى کې موجود ګمرک سره 

اړيکه ټينګه کړي.

په مالياتي ادارو کې اصالحات 
د افغانستان د مالياتي قوانينو څخه د رضاکارانه 
هڅه  وزارت  ماليې  د  موخه،  په  تشويق  د  پيروى 
کوي ترڅو د عوايدو لوى رياست او د ماليې وزارت 
په نورو بر خو کې اصالحات رامينځ ته کړي تر څو 
د مالياتو ال اغيزمنې او د وړتيا لرونکې ادارې را 
مينځ ته کړي. نوى اداره ښائي ماليه ورکوونکو ته 
وکړي  ټپنګار  کولو  وړاندې  په  خدمتونو  الښو  د 
وړاندې  معلوماتو  د  او  پوهاوى  عامه  چې  ځکه 
په  تشکيلوي.  بنسټ  پيروى  د  څخه  قانون  د  کول 
عين حال کې د مالياتو د روغ او منصفانه سيستم 
شوو  منل  نړيوالو  په  موخه  په  مرستې  د  سره 
معيارونو په تطبيقي او اجرائي پروګرامونو باندې 
کار روان دى. تر ټولو اړين داچې، د ماليې وزارت 
هڅه کوي تر څو اداري فساد له مينځه پورته کړي 
او يوه روغه او حساب ورکوونکې اداره رامينځ ته 
کړي چې تخصيص شوې بودجه په اغيزمن شکل 
استفاده کړي. دا پروسه يو اوږد مهالى تعهد دى 
ته  مينځ  اداره  کومه  چې  کې  اوږدو  په  ددې  خو 
راځي، د ال ښه والي د مينځ ته راوړلو لپاره به هر 

اړخيزه هڅې وکړي. 

د شرکتونو د مالىاتو اصالحات
 دولت ژمن دى چې افغانستان د پانګه اچوونکو 
لپاره د توجه وړ ځاى ورګرځوي چې په دې موخه 
په  او د ښې عملي جنبې  نړيوالو معياريونو  د  ېې 
نظر کې نيولو سره د شرکتونو د مالياتو د اصالح 
کار پيل کړى دى. د ١٣٨٧ لمريز کال پر عايداتو 
قانون احکام د چټک استهالک  د مالياتو  باندې 
لپاره  نورو شتمنيو  او  کاله  لپاره څلور  ودانيو  )د 
وخت  تر  کولو  جبران  د  ضرر  بشپړ  د  او  کاله(  دوه 
اړه  په  انتقال  د  ضرر  د  لپاره  وخت  نامحدود  د 
اصالحاتو  د  مالياتو  د  شرکتونو  د  لري   صراحت 
په حال  پلي کيدو  د  اقدامات کوم چې  نور  اړوند 

کې دي، په الندې ډول دي:
• د بهرنيو شرکتونو د ماليه وړ نمايندګي ګانې 	

د بهرينو شرکتونو د فرعي شرکتونو په څير د 



ورته مبنا لروونکي دي.
• د معدن د استخراج کوونکو شرکتونو لپاره 	

مالياتي مشوق
• او 	 ټکټانې  االمتياز،  حق  ګټنې،  په  ونډې  د 

د  باندې  ورکړو  ورته  ته  دې  او  االمتياز  حق 
٢٠٪  موضوعي ماليه پلي کول 

• د 	 منځ  تر  شخص  مقيم  غير  او  نمايندګۍ  د 
حقيقي لګښت په نسبت مجاز مجرايي

• قيمت 	 عادالنه  د  منځ  تر  نهادونو  اړوند  د 
ګذارۍ تامينول

• موخه 	 په  مخنيوي  د  څخه  پټونې  د  دماليې 
پلي  کړنالرو  عمومي  ضد  پټولو  د  ماليې  د 

کول
• بهرنيو 	 د  کې  مقابل  په  عوايدو  بهرنيو  د 

ضررونو قرانطين کول
• د لمريز کال څخه پرته د بل مالياتي کال څخه 	

د استفادې کولو په موخه حقوقي شخص ته 
اجازه ورکول.

مالىاتو اړوند مالومات
د عواىدو لوى رىاست ادارې او مستوفىتونه مالىه 
الرښودونه  فورمې،  توګه  وړىا  په  ته  ورکوونکو 
چاپ  په  مواد  دا  چې  کوي  وړاندې  الرښوونې  او 
http:// پاڼې  وىب  نوې  ىوه  له  همداراز  او  شوې 
بڼو  وړ  کىدو  راښکته  د  څخه   www.ard.gov.af
عواىدو  د  پاڼه  وىب  ىاده  شي.  کىداى  ترالسه 

د  موقعىتونه،  مستوفىتونو  او  رىاست  لوى  د 
اړىکو شمىرې او کاري ساعتونو په اړه مالومات 
کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالىه  کوي.  وړاندې 
او  خبرتىاوې  عامې  لکه  مالومات  ګټور  نور  شي 
اړه  په  طرزالعملونه، د معاش د موضوعي مالىې 
پوښتنې او ځوابونه، د 1387 کال پر عاىداتو د 
ىاده  کړي.  ترالسه  تعلىماتنامه  او  قانون،  مالىاتو 
مقررات  اړوند  او  ماده   هره  قانون  د  تعلىماتنامه 
په جال توګه څىړي او د ګټورو بىلګو په لرلو سره 

مالىه ورکوونکو ته ال  ډىره آسانتىا په برخه کوي.
 

 
يادونه :  د http://www.ard.gov.af  په ويب پاڼه کې 
شتون  پاڼې  د  معلوماتو  اړوند  ورکوونکي  ماليه  د 
د  معلوماتو  اړينو  او  ګټورو  د  ته  ورکوونکي  ماليه 
دې  په  دی.  کړی  اسانه  کچه  ډير  تر  کار  کولو  ترالسه 
لمريز   ١٣٨٧ د  ماليه ورکوونکی کولی شي  پاڼه کې 
بيالبيلې  قانون،  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال 
الرښودونه،  فورمې،  کړنالرې،  خبرتياوې،  عامه 
ماليې  موضوعي  د  معاش  د  سندونه،  شوي  ارشيف 
معلومات  نور  داسې  او  ځوابونه  او  پوښتنې  اړوند 
مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  همدارنګه  کړي.  ترالسه 
الرښود کتاب )تعليماتنامه( هم شتون لري چې په هغې 
مثالونو  ګټورو  د  مقررات  او  ماده  هره  قانون  د  کې 
څخه په ګټې اخيستنې په جال توګه تشريح شوي ده.   

يادونه


