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د مالىه ورکوونکي دپىژندنې  نمبر

 د عوايدو
 لوي

رياست

ړيا
و

سريزه
هر هغه شخص چې د مالياتو يا ګمرکي محصوالتو 
بانکي  چې  کسان  هغه  يا  دى  مکلف  ورکړه  په 
حسابونه لري بايد دپىژندنې نمبر)٨٦ ماده( ولري. 
دپىژندنې نمبر دوه موخې لري ۱( دورکړو دمناسبې 
په  ادارې  د  دمالىاتو   )۲ کول،  ىقىني  کړنالرې 
موثرىت کې مرسته کوي.  د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو 
باندې مالياتو قانون د هغو اشخاصو په اړه چې د 
موجه دليل څخه پرته ىې دپىژندنې نمبر السته نه 
وي راوړى، د اضافي مالياتو او جريمو د ورکړې 

په اړه صراحت لري )۱۰۵ ماده(. 

د ماليه ورکوونکي دپىژندنې نمبر يعنې څه؟
لس  يوې  نمبرد  دپيژندنې  ورکوونکي  ماليه  د 
ىومشخص  د  چې  دي  عبارت  څخه  شميرې  رقمي 
ګټه  څخه  ور  لپاره  پيژندنې  د  ورکوونکي  ماليه 
بايد يواځې  اخيستل کيږي. هر ماليه ورکوونکى 

عوايدو  د  وزارت  ماليې  د  الرښودونه  او  فورمې 
شي  کيداى  ترالسه  ډول  وړيا  په  څخه  رياست  لوى 
د  مالياتو  د  او  ارزيابۍ  مراحل،  طى  د  همداراز  او 
نه  الزحمه  حق  او  فيس  ډول  هيڅ  مهال  په  تحصيل 

اخيستل کيږي.

ىو دپىژندنې نمبر ولري. ماليه ورکوونکى عبارت 
دى له حقيقي او حکمي شخص څخه چې د عوايدو، 
وړاندې  په  درپوټ  فعاليت   تشبث  د  لګښتونو، 

کولو او ىا د ماليې پر ورکړې باندې مکلف دى.

څوک بايد دپيژندنې نمبر السته راوړي؟ 
د  باندې  عايداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ اشخاص  الندې 
مالياتو د قانون له ٨٦ مادې سره سم د پيژندنې د 

نمبر په آلسته راوړلو مکلف دي:

او موسسې چې  انفرادي اشخاص، هغه شرکتونه 
قانون  د  ګمرکاتو  د  يا  دمالىاتو  پرعاىداتوباندې 
سره سم د مالياتو يا ګمرکي محصوالتو په ورکړه 

مکلف دي.

غير انتفاعي، ټولنيزې او خيريه موسسې اوادارې 
او  معاشونو  د  کارکوونکو  اړوندو  خپلو  د  چې 
السې ګټې څخه دماليې وضع کولو مکلفىت لري .

مالي  نورو  يا  بانکونو  په  چې  اشخاص  هغه 
اواو  پرانيځي  يا  او  لري  حسابونه  کې  موسسو 
کال   ۱۳۸۷ د  ئې  عوايد  چې  کارکوونکي  هغه 
پرعاىداتو باندې دمالىاتو د قانون د احکامو سره 
سم د مالياتو د وضع کولو تابع وي، هم ددې حکم 

تابع کيږي.

يادونه



کيداى شي؟  
شي  کيداى  نمبر  دپىژندنې  ورکوونکي  ماليه  د 
د  يا  کې،  کابل  په  څخه  رياست  لوى  عوايدو  د 
کندز  او  هرات  آباد،  جالل  کندهار،  مزارشريف، 
ترالسه شي.  په مستوفيتونو کې  په واليتونو کې 
څرنګه  داچې  يا  او  ايجاباتو  د  نمبر  پىژندنې  د 
ترالسه کيداى شي په اړه د ال زياتو معلوماتو لپاره 
د  همداراز   وکړئ.  مراجعه  ته  دفترونو  شوىو  ياد 
تشخيصيه نمبر د غوښتنې فورمه د انټرنټي پاڼې  
کيداى  ترالسه  هم  څخه   http://www.ard.gov.af

شي.

تطبىقى احکام
قانون  دمالياتو  باندې   پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د 
د احکامو څخه د پيروى نه کولو په صورت کې، 
دمنښت)اطاعت  شي  کوالى  وزارت  ماليې  د 
پذيرۍ( په موخه له خپلو اداري صالحيتونو څخه 
کار واخلي. دغه احکام  د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو 
باندې د مالياتو قانون په ١٤ او ١۶ فصلونو کې 

درج دي اوجرىمې په برکې لري.

پرعاىداتو  کاال   ۱۳۸۷ د  چې  شخص  حقيقي 
د  سم  سره  مادې   ٨٦ د  دقانون  دمالىاتو  باندې 
اخيستلو  په  نمبر  د  پيژندنې  د  ورکوونکي  ماليه 
مکلف دى او پرته له موجه دليل څخه ئې وانخلي، 
کړي،  تاديه  ماليه  اضافي  افغانى   ٥٠٠٠ بايد 
بايد  نو  وي  حکمي  شخص  شوى  ياد  چيرې  که 
٢٠،٠٠٠ افغانۍ تاديه کړي. الندې بىلګې موجه 

دلىلونه  بىانوي.

لومړى بىلګه: آسيه د بدخشان په واليت کې په يو 
کوچني کلي کې ژوند کوي. هغه په يو نړيواله غير 
سره  تر  دنده  توګه  په  دايې  د  کې  موسسه  دولتي 
معاش  له  آسيې  د  مرجع  ګمارونکې  هغې  د  کوي. 
 ١٣٨۹ په  سم  سره  قانون  د  مالىه  مقدار  يو  څخه 
د  آسيه  سم  سره  مادې   ٨٦ د  کوي.  وضع  کې  کال 
د  ماليه ورکوونکي  د  لپاره  کال  مالىاتي   ١٣٨ ۹

دولتي  غير  يوې  د  چې  وحيد  بىلګه:  لومړۍ 
 ٥٠٠٠ کې  مياشت  په  دى  کارکوونکى  موسسې 
نه  افغانۍ السته راوړي. نوموړى نور کوم عوايد 
لري نو پر دې بنسټ پر عايداتو باندې مالياتو د 
د  او  کيږي  تابع  نه  حکم  مندرج  د  مادې   ٤ قانون 
تشخيصيه نمبر په السته راوړنه هم مکلف نه دى. 

دويمه بىلګه: وحيد په خپله دنده کې ارتقا کوي او 
١٥٠٠٠ افغانۍ معاش اخلي. نوموړى د ٤ مادې 
مندرجې ماليې تابع کيږي او په همدې دليل بايد 
کړي.  ترالسه  نمبر  دپيژندنې  ورکوونکي  ماليه  د 
بايد  هم  موسسه  دولتي  غير  شوې  ياده  همدار 
نوموړى نمبر ترالسه کړي، ځکه چې دا موسسه د 
خپلو کارکوونکو د معاشونو اوالسې کارونو څخه 

د ماليې د وضع کولو مکلفيت لري.  

سهامي  افغاني  يو  شرکت  )الف(  د  بىلګه:  دريمه 
شرکت دى چې د فعاليت له پيل څخه تر اوسه پورې 
هر کال له ضرر سره مخ دى. سره له دې چې د الف 
انتفاعي معاملو  د  هم  بيا  ليدلى دى  شرکت ضرر 
د  بنسټ  دې  پر  نو  دى.  مکلف  ورکړه  په  ماليې  د 
الف شرکت دمالىه ورکوونکي د پيژندنې نمبر په 

اخيستلو هم مکلف دى.

سهامي  افغاني  ىو  شرکت  )ب(  د  بىلګه:  څلورمه 
شرکت دى چې په هرات کې په ساختماني کارونو 
کې بوخت دى. ىادشوي شرکت د خپل فعالىت په 
ګمرکي  د  چې  کړي  وارد  اجناس  کې   کال  لومړي 
محصول تابع وو. د )ب( شرکت  دخپل فعالىت په 
له دې چې  نلرل. سره  هىڅ ډول عواىد  کال  لومړي 
کې  کال  لومړي  په  فعالىت  خپل  د  شرکت  )ب(  د 
باندې  پرعاىداتو  او  دمالىې  معاملو  دانتفاعي 
دغه  بىاهم  خو  دى  نه  مکلف  ورکړه  پر  دمالىې 
نمبر  دپيژندنې  ورکوونکي  دمالىه  باىد  شرکت 
ګمرکي  شرکت  ىادشوي  چې  ځکه  کړي  ترالسه 

محصول تادىه کړى دى.

ترالسه  څرنګه  نمبر  دپىژندنې  ورکوونکي  دمالىه 



پىژندنې د نمبر په لرلو مکلفه ده. آسيه بيسواده ده 
او دپيژندنې نمبر د اخيستلو لپاره د مناسبو فورمو 
ګمارونکې  شوه.  نه  بريالۍ  اخيستلو  په  پاڼو  او 
مرجع د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر د السته 
راوړلو په اړه آسيې ته هيڅ ډول معلومات په الس 
ورځې  څو   تر  ده  مجبوره  آسيه  نو  نکړل.  ور  کې 
سفر و کړي چې هغه دفتر ومومي دکوم څخه چې 
دپىژندنې   ورکوونکي  دمالىه  شي   کوالى  هغه 
کله  راوړي.  السته  فورمه  لپاره  داخىستلو  دنمبر 
آسيه  کارکوونکي  رياست  لوى  عوايدو  د  چې 
باىد د  او هغه خبروي چې هغه  تفتيش کوي  څخه 
کړي.  ترالسه  نمبر  دپيژندلود  ورکوونکي  ماليه 
خوښي  لپاره   السليک  د  فورمو  مناسبو  د  آسيه 
نمبر  دپيژندنې  ورکوونکي  ماليه  د  او  څرګندوي 
ترالسه کوي. آسيه د ماليه ورکوونکي د پيژندنې 
نمبر د نه اخيستلو لپاره معقول دليل لري اودمالىه 
راوړلوله  السته  دنمبردنه  دپىژندنې  ورکوونکي 

کبله داضافي مالىې تابع نه ګرځي.  

په واليت کې ژوند  بىلګه: ساريکا د کابل  دويمه 
موسسه  دولتي  غير  نړيواله  يو  په  هغه  کوي. 
تر سره کوي. د ساريکا  دنده  توګه  په  د دايې  کې 
د  څخه  معاش  له  هغې  د  مرجع  ګمارونکې 
هغه  کوي.  وضع  ماليه  کې  اوږدو  په  ١٣٨۹کال 
کوي  پوښتنه  څخه  مرجع  ګمارونکې  خپلې  له 
شوې  وضع  ماليه  څخه  معاش  له  هغې  د  ولې  چې 
پر  هغه  چې  خبروي  ساريکا  مرجع  ګمارونکې  ده. 
د ماليه  بايد  او  ده  تابع  د مالياتو  باندې  عايداتو 
په کابل  تر السه کړي.  نمبر  ورکوونکي دپيژندنې 

واليت کې ساريکا انټرنټ ته الس رسي لري چې له 
دې الرې کوالى شي د ماليه ورکوونکي د پىژندنې 
کوالى  همداراز  او  راوړي  السته  فورمې  نمبر  د 
دفترونو  مالىاتي  د  کې  واليت  کابل  په  چې  شي 
ته مراجعه وکړي او مالياتي فورمې ترالسه کړي. 
نه  نمبر  دپىژندنې  ورکوونکي  ماليه  د  ساريکا 
ترالسه کوي ځکه چې د انټرنټ څخه استفاده او د  
عواىدو لوى رىاست ته تګ د پيسو د لګښت سبب 
دپىژندنې   د  ورکوونکي  ماليه  د  ساريکا  ګرځي. 
د  او  لري  نه  دليل  موجه  لپاره  اخيستلو  نه  د  نمبر 

٥٠٠٠ افغانيو اضافي ماليې الندې راځي.

د مالىاتو اړوند مالومات
مستوفىتونه  او  ادارې  رىاست  لوى  عواىدو  د 
فورمې،  توګه  وړىا  په  ته  ورکوونکو  مالىه 
الرښودونه او الرښوونې وړاندې کوي چې دا مواد 
پاڼې  وىب  نوې  ىوه  له  همداراز  او  شوې  چاپ  په 
http://www.ard.gov.af څخه د راښکته کىدو وړ 
عواىدو  د  پاڼه  وىب  ىاده  شي.  کىداى  ترالسه  بڼو 
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 ۱۳۸۷ 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.

!



په   http://www.ard.gov.af   کې دمالىه ورکوونکي  دمعلوماتو  پاڼه دمالىه ورکوونکي 
لپاره اسانتىا منځته راوړي چې دخپلو اړتىاؤ دپوره کولوپه موخه ګټور معلومات السته 
باندې  پرعاىداتو  کال   ۱۳۸۷ د  شي  کوالى  ورکوونکى  مالىه  کې  پاڼه  دغه  په  راوړي. 
دمالىاتو قانون، بىالبىلې عامه خبرتىاوې او طرزالعملونه، فورمې اودهغوئ دبشپړولو 
لپاره الرښوونې، الرښودونه، ارشىف شوي سندونه، د موضوعي مالىې په هکله پوښتنې  
اوځوابونه او داسې نور ترالسه کړي. همدارنګه په دغه برېښنا پاڼه کې پرعاىداتو باندې 
دمالىاتو دقانون تعلىماتنامه هم  شتون لري دغه تعلىماتنامه د اړوندو مقرراتو ترڅنګه  د 

قانون هره ماده زىاتره وخت د کومکي بىلګو په مرسته، په جال توګه تشرىح کوي.

يادونه


