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  : سريزه
دهغه صالحيت پر بنسټ ترتيب شوې ده چي قانون تعليماتنامه د ماليې وزارت د  عايداتو د مالياتو پر
. ىنوموړي وزارت ته وركړ شوى د مخې ل ېفقر  مې2 د ېماد 108 هجري لمريز كال د مالياتو قانون  د 1388د

رياست او نورو اړوندو ادارو ته د  لوى  ترتيب موخه دا ده چې د عوايدو ډون يااو د دغې تعليماتنامى  د
. تعبير او تفسير او پلي كولو په اړه اضافي الرښوونې او معلومات برابر شي كال د مالياتو قانون د   1388

 ېد مستوفيتونو په ګډون د نوموړي رياست ټول ،ياديږينوم لوى رياست عوايدو د كله چي په ځانگړي توګه 
د دغې تعليماتنامې دلوستلو په وخت كې بايد هر لوستونكى پدي وپوهيږي چې  د حكمي  .رانغاړي څانګې

شتو اشخاصو په توګه ګڼل كيږي مګر دا ېټول اشخاص په افغانستان كې د م  او حقيقي اشخاصو په ګډون
  . په بل ډول حكم كړى وي اړهدې چې قانون  په 

  
لكه ) ينه د ېپورې محدود ىدوچې يواځې پر ( اصطالحات  نومونې ياره پردې، الندې محاسبوي ېبرس

، عملياتي لګښت  او خالص مفاد عموماَ د محاسبوي مفاهيمو په توګه منل شوي دي ګټه هعوايد، ناخالص
هيئت  د معيارونونړيوالو د  ېدغه  مفاهيم د محاسب . ي كړو په بل ډول حكماحكام قانون   د دغهمګر دا چې 
افغانستان خپل محاسبوي معيارونه رامنځ ته  ېچ ېورپ ههغه وخت تر. ح او تعريف شوي ديېلخوا  تشر

معيارونو  ونړيوال دې محاسب د ېڅخه چ) اصطالحاتو(نومونو رياست بايد له دغو  لوىكوي، د عوايدو 
  . استفاده وكړي ترېاو  يومن ،ادارې لخوا ټاكل شوي دي

  
له هرې مادې سره  ود لري  اود مالياتو قانون هره ماده په جال توګه وج تعليماتنامه كې پر عايداتو ې په دغ

تعليماتنامه كې نغښتي او د  ېد قانون حكمونه په دغ. اړوند مقررات له مادې نه وروسته ذكر شوي دي
شمېر ې لومړى رقم د  د. شوې ده جوتههره مقرره ديوې ځانګړې شمېر ې لخوا   . مقرراتو يوه برخه تشكيلوي
په جال توګه  تشرېح دويم رقم د مادې هره  ېرېد شم .شوې ده ح ېپه واسطه تشر ې قانون ماده  ده چى د مقرر

  . څرګندوي
  

 ترڅو يشپه ډېر دقت سره مطالعه  پايهبايد تر  ې ات او څرګندونتشرېحپه دغه تعلمياتنامه كې ټول نغښتي 
شوي دي بايد تطبيق او  تشرېح مقررات اوماليات لكه څنګه چي . شي پلىمنظمه توګه  قانون په سمه او
ډول بدلون  هېڅشوو مقرراتو په تطبيق كې بايد  هماليې وزارت د اجازې نه پرته د طرح د. ترالسه كړل شي
  .يوى برخي په توګه شمېر ل كيږې د هدايات،الرښوونې اوفورمې    دمقرراتو . صورت ونه مومي

  
شرايطو كې د قانون د تطبيق هر ډول په .  داىېه كبشپړ قانون په  يوه جمله، مقرره  او اليحه كې نه شي خالص

د قانون د جوړښت  او تعبير لپاره بايد ټولې . الندي ونيول شي غور په موخه بايد مقرره په بشپړه توګه تر
  . الندې ونيول شي مقررې او اليحې تر غور

  
معلوماتي او  تعليماتنامه د نوروشي چې  لوستونكي بايد پدې پوه تعليماتنامې د مالياتو قانون د دغې 

وې ځانګړې مادې په اړه  د مالياتو قانون د ي . ده سرچينهمعلوماتو يوه ښه اضافي  دڅېر ښوونيزو موادو په 
  .  او مقرراتو څخه ترالسه كيداى شي ۍالرښودونو، پاليس  حات له طرزالعملونو،ېتوض بشپړ 

                   
 وانينو په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه كولو لپاره د تعليماتنامې له لوستونكوق د مالياتو د افغانستان د

  . ته  مراجعه وكړي)  www.mof.gov.af/tax ( ماليې وزارت  انټرنټ پاڼې څخه هيله كيږې چى د
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  عمومي احكام 
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مې مادې سره سم د اقتصادي او ټولنيزو حاالتو په 42د اساسي قانون هېواد د عايداتو د مالياتو قانون د  پر   1. 1

  . سره، وضع شوى چې ماليات تنظيم او راټول كړي تولوو سره او د ټولنيز عدالت اصولو په رعايپام كې نيول
  
  :  ښتمه ماده په الندې ډول حكم كويېافغانستان د اساسي قانون دوه څلود
  

  .نون له احكاموسره سم دولت ته ماليه اومحصول وركړيد قا ېچ ىهرافغان وګړى مكلف د
  

  .يوضع كيږډول  ماليه او محصول نه  هېڅدقانون له احكامو پرته 
  

د ټولنيز عدالت په نظر كې نيولو سره  د قانون  ې الرې چارې وركړى د او د هغوكچه د ماليې او محصول 
  .لخوا ټاكل كيږي

  
  .يږيپلى كهرنيو اشخاصو او مؤسساتو هم ب دغه حكم پر 

  
 پر  .عوايد بايد د دولت ځانګړي بانكي حساب ته تسليم كړل شي ير ډول ماليات،محصول اوالسته راغله

لخوا تصويب او بيا وروسته د  ا شورملي  عايداتو د مالياتو قانون د افغانستان اسالمي جمهوريت د 
ې څخه د تطبيق وړ ټد ولسمشر د فرمان له نېقانون د افغانستان اد ي.   ح شوېتوشلخوا  ولسمشر افغانستان 
  . ګڼل كيږي

  
سره سمه جوړه شوې فقري ) 2( د مادي) 108(قانون تعليماتنامه د مالياتو قانون  د د عايداتو د مالياتو  پر  2. 1

ه د دې لپاره تعليماتنامدغه . وركويصالحيت ې د چمتو كولو تعليماتنامته د دغې د ماليې وزارت چې 
عايداتو د  پرته او نورو اړوندو ادارو جوړه شوې چې ماليې وزارت ته په تېره بيا د عوايدو لوى رياست 

د قانون  عايداتو د مالياتور پ. د موادو د تطبيق او تفسير په اړه الرښودونه وړاندې كړيقانون د  مالياتو
  . ې تطبيق پر ټولو مالياتي ادارو الزامي دىتعليماتنام

 

  
   ىمبن

  :  لومړۍ ماده
دغه قانون  د افغانستان د اساسي قانون د  دوه څلويښتمې مادې  د حكم له مخې د ماليې د  )1(

  .  وضع شوى دى موخهپه طرز هغې د وركړې د  ټاكلو او د
ټينګښت لپاره پرته له د ماليې وركړه الزامي ده چې د دولت د مالي بنسټ او عامه سوكالۍ د  )2(

اندې شي، له حقيقي او حكمي اشخاصو څخه قابل كې يې خدمات يا يو جنس وړدې چې په م
 . اخيستل كيږي

هر ډول ماليه چې د دولتي يا نادولتي ادارو لخوا د دغه قانون د حكم له مخې وضع يا  )3(
 . ځانګړي حساب ته سپارل كيږي) ماليې وزارت(راټوليږي، په بانك كې د دولت 
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كې له قانون په  عايداتو د مالياتو پرشامل محتويات  ې كېتعليماتنامپه قانون د  عايداتو د مالياتو پر
كه چېرې د مالياتو اجراييوي ادارې يا ماليه وركوونكي . (مندرجو موادو سره په ټكر كې نه شي واقع كېداى
مخ شي، د عوايدو لوى ستونزو سره  مو په تفسير كې لهپه تعليماتنامه كې د مندرجو موضوعاتو د احكا

 ). خدماتو رياست ته دې د موضوع د هواري لپاره مراجعه وكړيد رياست د حقوقو او پاليسۍ 
  

مادې سره سم يو مكلفيت ګڼل كيږي او ټول  1د  قانون عايداتو د مالياتو پرمې مادې او 42د اساسي قانون د    3.1
هغه اشخاص چې د دغه قانون د حكم لمخې د ماليې په وركړه مكلف دي، د دغه قانون د احكامو تطبيقول 

د مالياتو د وضع كولو او راټولولو څخه موخه دا ده چې د عامه سوكالۍ د . پرې الزمي او الزامي دي
او د دولت د نورو لګښتونو د تامينولو لپاره د ملي بودجې د تامينولو، د زمكنۍ  بشپړتيا د ساتنې 

  . لګښتونو د تمويل لپاره ترسره كيږي او د دولت لخوا د قانون د حكم سره سم وضع او راټوليږي
  

لكه څنګه چې ماليات د هېواد د ملي بودجې د تمويل لپاره راټوليږي او دغه راز دغه بودجه د بودجوي 
اينو د واحد حساب له الرې لګيږي، بايد ټول هغه ماليات چې د دولتي او نادولتي تخصيصاتو له مخې د خز

ادارو لخوا د دغه قانون د حكم لمخې د هېواد د كورنيو او بهرنيو منابعو يا د هېواد له پولو څخه بهر وضع 
ايدو لوى د ماليې وزارت د عو. د دولت يوه واحد او ځانګړي بانكي حساب ته سپارل كيږي ،او راټوليږي

پلى كړي او د ياد قانون لمخې د  پرعايداتو د مالياتو قانونلري چې  مسؤليترياست په مستقيمه توګه دا 
  . لري مسؤليتوضع شوو مالياتو د كنټرول، تطبيق او تحصيل 

  

  
  اخيستل ېماليد 

  : دوه يمه ماده
  د حقيقي او حكمي اشخاصو له ټولو عوايدو څخه چې د هېواد دننه او بهر كې له افغاني منابعو )  1(

   څخه السته راځي او له هغو په افغانستان كې مېشت عوايدو څخه چې له غير افغاني سرچينو او       
   . يستل كيږيبهر څخه ترالسه  كيږي، د دغه قانون د حكم لمخې پرې ماليه وضع او اخ            

  :  حكمي اشخاص چېالندې وړ حقيقي او )   2(
 

             په هغه صورت كې چې د شخص اصلي استوګنځى د مالي كال په اوږدو كې په هېواد كې   .1 
 ، دننه وي     

    ورځې په  183په هغه صورت كې چې شخص د مالي كال په ترڅ كې په ټوليزه توګه     . 2          
 ، دننه تېرې كړې وي افغانستان كې                          

     هغه كاركوونكو ته چې د مالي كال په اوږدو كې د دولتي خدماتو د ترسره كولو لپاره په   .3          
  ،هېواد كې دنده وركول كيږي بهرني     

 شوى وي يا يې مركزي دفتر  هغه ادارې چې تاسيس يې د مالي كال په جريان كې ترسرهاو   .4          
 .   افغانستان كې دننه وي په           

 
عبارت دي له هغو عوايدو چې په افغانستان كې د مېشتو اشخاصو لخوا د هېواد له  :  افغاني سرچينې

  ،منابعو څخه او په بهر كې د دولتي ادارو له شتمنيو څخه ترالسه كيږي       
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 عبارت دي له هغو عوايدو څخه چې په افغانستان كې د مېشتو اشخاصو لخوا  :  غير افغاني سرچينې       
  په هېواد كې دننه د نورو هېوادونو له منابعو څخه ترالسه كيږي، او       

  
     عبارت دي له هغو عوايدو چې داشخاصو لخوا د هېواد د كورنيو منابعو څخه د :  كورنۍ سرچينې        
  . و دواړو سرچينو څخه ترالسه كيږينيافغاني او بهر       

    
  
  :  وړ ګڼل كيږي پلي كېدود د دغې تعليماتنامې د كارونې لپاره  الندې تعريفونه   1. 2

   
 :يوحكمي نهاد دې چې ) سهامي شركت(  .أ 

  
  ،شركت په نوم تاسيس شوى ويه د يو .1
  ،لري سوداګريزو او صنعتي فعاليتونو كې بوخت وي چى قانوني ممانعت ونهداسې  په  .2
د ټاكلې  اواصلي سرمايې لرونكى  وي او سرمايه يې د ونډې د هغو اسنادو له مخې چې د  .3

 ،شوې ويوړاندې  انتقال وړ دي 
 ، اود شريكانو مكلفيتونه يواځى د سهامي شركت د سرمايي لخوا ادا كړل شي .4
يې د هغوى لخوا د  مسؤليتمحدود وي او د شريكانو مسوليت چې په هغه صورت كې  .5

 . مبلغ پورې محدود  وي و  په نه وركړل شوي سرمايي د ونډنه شوې ژم
  

 : چې ىحدودالمسؤليت شركت يوحكمي نهاد دم  .ب 
  
 ،شركت په نوم تاسيس شوى ويه د يو .1
د ټاكلې  اواصلي سرمايې لرونكى  وي او سرمايه يې د ونډې د هغو اسنادو له مخې چې د  .2

 ،شوې ويوړاندې  ي نه وانتقال وړ 
، شركت د سرمايي لخوا ادا كړل شي وليتسممحدودوالد شريكانو مكلفيتونه يواځى د  .3

 او
يې د هغوى لخوا د ژمنه شوې  مسؤليتپه كې محدود وي او  مسؤليتد شريكانو چې  .4

او يا  ېشركت اساسنام يوي مگر دا چى د نوموړ  مبلغ پورې محدودو په ونډد  ېسرماي
  . مسؤليت حكم كړى ويو د كوم بل ستر د افغانستان قوانين

  
د . ټاكل كيږي بررسۍ څخه په استفادې سره حقايقو اوشرايطو د ستوګنځى د ا يشخص اصل ي حقيقه د يو    2.2 

دې او كه نه،  الندې موضوعات بايد  مېشتشخص په افغانستان كې   ي دى لپاره چى ايا نوموړى حقيق
  : ترغورالندى ونيول شى

  
  ؛كوم كور لري او كه كور يې په كرايه نيولى دې ېشخص په افغانستان ك ي آيا حقيق .1
 ؛كې كور لري او كه كور يې په كرايه  نيولى دې هېوادشخص په كوم بل بهرني  ي آيا حقيق .2
 تېروي؛ ونو كې هېوادپه افغانستان او يا په بهرنيو يې هغه موده چى حقيقي شخص  .3
 ستوګن ځاى، او احقيقى شخص دكورنۍ  .4
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د نو كې وهېوادهغه  موده  چې حقيقى شخص  په افغانستان او يا په يوه او يا له يوه څخه په ډېرو  .5
  . يوه كور خاوند پاتې شوى وي

  
نوموړى د . عزيزي په  باميانو واليت كى يو كور لري او يو بل كور يې په ازبكستان كې په كرايه نيولى دې  :  بېلګه 1

 ېدې چ حقيقت دا. كى او د شپږو مياشتو لپاره په ازبكستان كې  اوسيږي شپږو مياشتو لپاره په باميانو
دې څخه  له  ، نوبهر په كرايه نيولى دې ه هېوادعزيزي په افغانستان كې يو كور پېرودلى او يو يې له 

  .استوګنځى په افغانستان كې دې يڅرګنديږي چې د عزيزي اصل
  
او  د كابل په  ىهېواد كې هم د يو كورخاوند ديو كور په كابل ښار او همدارنګه  د تاجكستان په  عزيزي   :  بېلګه 2

افغانستان د عزيزي د اصلي استوګنځي له دې كبله،  پرتله د خپل عمر ډېره موده په تاجكستان كى تيروي، 
  .په توګه نه ګڼل كيږې

  
پدې وروستيو كې  د ازبكستان   ىكې يو كور لري، خو نوموړ درې كاله كيږي چې عزيزي په باميانو واليت : بېلګه 3 

په عزيزي د مساوي وخت لپاره  په خپلو هغو كورونو كې  او سيږي چې . يو كور رانيولى دېهم كې  هېوادپه 
 ىكور خاوند ده دا چې عزيزي له وړاندې څخه په افغانستان كې د يو. باميانو او ازبكستان كې موقعيت لرې

كه  .ىغانستان د عزيزي اصلى استوګنځى دل داهميت وړنه دي، نو داسې ګڼل كيږي چې افاو نورعوام
ره ېپه افغانستان كې ت  چيرى عزيزي په راتلونكي كال كې د خپل ژوند ډېره برخه په ازبكستان او لږه برخه

  .  استوګنځي په توګه نه ګڼل كيږي  يرت كې افغانستان  د نوموړي د اصلكړي، نو په دغه صو
  
يم اپارتمان يې په پاكستان ېپه كرايه نيولي دي چې يو يې په كابل ، يو په تاجكستان او دركوره  عزيزي درې :  بېلګه 4

ورځو لپاره په تاجكستان كې او د  107ورځو لپاره په كابل كې ، د  150كه چيرې عزيزى د . كې موقعيت لري
كې چې په پاكستان كې موقعيت لري و اوسيږي، نو په دغه صورت كې داسې كور  ورځو لپاره په هغه  108

  .ىاصلي استوګنځى په افغانستان كې دګـڼل كيږي چې د عزيزي 
  
رمنې او درې ېنوموړى د خپلې م. په كرايه نيسي عزيزي د خپلې كورنۍ د استوګنې لپاره په كابل كې يو كور  : بېلګه 5

ښار كې د يوه  ۍ نوموړى همدارنګه د پاكستان په كراچ.  كې ژوند كويماشومانو سره يوځاى په دغه كور 
د كال په اوږدوكى عزيزي د خپلو دندو د ترسره كولو لپاره ډېر وخت په پاكستان كې .  ىاپارتمان خاوند د
چې د  ىد ته  دوام وركوي، نو حقيقت دا درمن او ماشومان يې په كابل كې خپل ژونېپاتې كيږي، خو م

  .ى صلي استوګنځى په افغانستان كې داعزيزي 
   

قوانينو د چې د افغانستان اسالمي جمهوريت ي شت ګڼل كيږېيو حكمي نهاد هغه وخت په افغانستان كې  م  3. 2
  .  لمخې تاسيس شوى وي

  
سهامي  هقانون لمخې د يو ۍچې دافغانستان اسالمي جمهوريت د سوداګر ىد الف شركت هغه نهاد د  :  بېلګه

د . بهر ترسره كوي هخپل ټول مجالس له افغانستان د الف شركت مديره هيئت .  شركت په توګه  ثبت شوى دې
د باندې ژوند او فعاليت كوي د الف شركت په افغانستان كى مېشت ه يس له افغانستانئشركت ر ي نوموړ
  . يګڼل كيږ
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 ېپه افغانستان ك ې دفتر ي ي مركز ېګڼل كيږى چكې مېشت افغانستان په   ېنها په هغه صورت ك يحكم يو  4. 2
د شرايطو  كه نه، دفتر لري او  يخپل مركز ېافغانستان په داخل ك نهاد يا بنسټ د ييو حكم ېدا چ. يدننه و

  :  د دغې موضوع په  اړه بايد الندې موارد په نظر كې ونيول شي. له مخې ټاكل كيږيد څېړنې او حقايقو 
  

د دغه  موميت مجالسو او غونډو كې  چې دنوموړي نهادپه اړه په كې پريكړې صور آيا په هغو .1
 ؛نهاد مسؤلين د نهاد په استازيتوب شخصاَ  په افغانستان كې حضورلري  او كه نه

په موجوديت كې ترسره شوي  ىيو شمېر  پريكړو  پرتله  چې د دود نهاد د مسؤلينو لخوا  د هغو  .2
 ، اوپه نه موجوديت كې ترسره شوي دي ىچې د دوپريكړو سره  دي  له  هغو 

 ؟دې او كه نه مېشتآيا د نهاد مسؤلين په افغانستان كې   .3
 

له هغو څخه يو تن په . چې درې تنه آمرين لري ىشركت په تاجكستان كې تاسيس شوى د ييوسهام  : بېلګه 1
 نوموړي آمرين په يوه كال كې څلور. دي مېشتاو پاتې دوه تنه يې په تا جكستان كې  مېشتافغانستان كې 

داسې ګڼل كيږي .  ځله  جلسات دايروي چې يوه جلسه يې په كابل او پاتې  درې يې په تاجكستان كې دايريږي
  .چې د دغه شركت مركزي دفتر په افغانستان كې موقعيت نه لري

  
ې تنه آمرين لري چى دوه تنه يې په ، نوموړى شركت درىشركت په تاجكستان كې تاسيس شوى ديوسهامي :  بېلګه 2

كال كې څلور جلسات  هد شركت آمرين په يو. ىمېشت دكې افغانستان كې او يو تن يې په تاجكستان 
په دغه صورت كې  داسې ګڼل . يې په تاجكستان كې دايريږي ېدوه جلسي يې په كابل اودوه نور  دايروي چې

  .ان كې موقعيت لريكيږي چې دنوموړي شركت مركزي دفتر په افغانست

  
  

 مالي كال
  :يمه مادهېدر

چې  د وري له لومړۍ  څخه پيل او د هماغه كال  د كب د  ىكال څخه عبارت دمالي كال له شمسې  )1(
  . مياشتې په وروستۍ ورځ  پاى ته رسيږي

فقره كې  درج له مالي كاله څخه په غير مالي كاله  د ) 1(كه چيرې حكمي شخص ددې مادې په  )2(
په ليكلې توګه د خپل مالي كال په نورو دوو لسو   ىستنې  غوښتنه وكړي  مكلف ديګټې اخ

مياشتو باندې د بدلون داليل د ماليې وزارت ته وړاندې كړي ، دماليې وزارت نوموړى 
  . مؤجه والي په صورت كې منظوروي  دغوښتنليك يوازې د هغه 

څخه د تطبيق وړ دى  چې د ماليې  فقره كې درج مالي كال له هغې نيټې) 2( ددې مادې په    )2(
  . وزارت لخوا  كتباَ مشخص شي

لغوه د اړتيا سره سم  كې درج شوى تجويز فقره ) 3( د دې مادې په   چې د ماليې وزارت واك لري )3(
 . كړي 

  
  
د مالياتو . ماليات پر هغو عوايدو تطبيقيږي چي د  هجري لمريز كال په يوه ټاكلې موده كې السته  راغلي وي   1. 3

فقرې له حكم نه پرته مالي كال د وري  له لومړۍ نيټى څخه پيل او د هماغه كال د ) 2( مادې  د ) 3(قانون  د د 
  . كب د مياشتې په وروستۍ ورځ پاى ته رسيږي
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چې ماليه وركونكي  ه د مالياتو په قانون كې د كلنۍ محاسبې اصطالح ذكر شوې ده ، نو دا مهمه نه ددا چې   2. 3 
   همدارنګه كه چيري يوحكمي شخص په يوه مياشت كې . د كال په كوم وخت كې عوايد السته راوړي دي

، نوموړى شخص بايد  فعاليت ونه لري هېڅمياشتو كې 11عوايد ترالسه كړي او د مالي كال په  ۍافغان12000
مياشتولپاره ترالسه كوي د ماليې  12افغانۍ د  1000د هغه حكمي شخص په شان چې د كال په  يوه مياشت كې 

  .په وركولو مكلف دې 
  
يو شخص د . يوه مالي كال كې ترالسه كيږي د بل مالي كال په عوايدو كې نه شامليږي په هغه عوايد چي     3. 3

مالي كال په وروستيو كې په يو سوداګريز فعاليت  پيل كوي او راتلونكي مالي كال پوري خپل فعاليت ته 
يا ډېر وخت  د لږ مياشتو نه  12مياشتو پورې او يا هم له   12  تردوام وركوي،  كه چيرې د دغه شخص  فعاليت  

د محاسبى په وخت د دواړو كلونوعوايد نه  سره  جمع  لپاره دوام وكړي، نو د نوموړي  شخص د مالياتو
  . كيږي

  
هجري 1385درې مياشتو كې  په فعاليت پيل كوي او په   هجري لمريزكال په وروستيو1384شركت د يو    :بېلګه

وروستيو  ېهجري لمريز كال په در 1385دغه شركت د. مياشتې ادامه مومي 9لمريزكال كې دغه فعاليت  
. عوايد هم نه دي ترالسه كړي هېڅكلونو كې يې  1385او   1384فعاليت نه دې لرلى او په   هېڅمياشتو كې 

مياشتو پورې دوام كړى دې، خو د شركت السته راغلي عوايد 12سره د دې چي د نوموړي شركت فعاليت  تر 
ځكه نو د دغه شركت ماليات د هركال لپاره په جال ډول .  كلونو كې السته راغلي ديپه دوو مختلفو مالي 

كال  1384هجري لمريز كال په درې وروستيو مياشتو كې السته را غلي عوايد د 1384د  .محاسبه كيږي
 1385مياشتو كې السته راغلي عوايد  د )  9(هجري لمريزكال په  1385عوايدو په توګه او د   دماليې وړ

  .عوايدو په توګه شمېر ل كيږي كال د ماليي وړ
  
ته اجازه وركوي چې د يوه معياري ) نه حقيقي شخص( شخص  يفقرې پر اساس يو حكم)  2(مادې  د ) 3(د    4. 3

همدارنګه . مالې كال پرځاى د ېوه متفاوت مالې كال  لپاره د ماليې وزارت ته په ليكلې توګه وړانديز وكړي 
فقره  د ماليې وزارت ته په هغه صورت كې د بدلون د منظورولو اجازه وركوي  كه چيرې  د ) 2(مادې ) 3(د 

  .   بدلون د  وړانديز په اړه سم  او د توجيه وړ داليل موجود  وي
  
  : ماليې وزارت ديومتفاوت مالې كال لپاره وړانديز په هغه صورت كې د توجيه وړ بولي كه چيرې د  5. 3
  

وي چې په  په توګهغيرمستقلې نمايندګي د په افغانستان كې يوحكمي شخص د هغه  شركت  .1
وي چې مالي كال يې د ا  ېهېواد كې تاسيس شواصل كې د افغانستان نه بهر په داسې يو 
  ؛فغانستان له مالي كال سره توپير ولري

اسناد په  يې توحيدمحاسب د دغه شركت اصلي دفتر  د مالياتي اهدافو د تطبيق په موخه  د .2
  ؛كې چمتو كړي هېواد يهمغه بهرن

په افغانستان كې يو حكمي شخص  مكلف كړل شي چې  د افغانستان د مالي كال پر اساس  .3
په موخه د نوموړي حكمي شخص  ۍنو دغه كار له  قانون څخه د پيرو  مالياتي اسناد برابر كړي،

  .لپاره د ډېر لګښت سبب ګرځي
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ې هغه وړانديز چې د يو حكمي شخص لخوا د متفاوت مالي  كال په اړه د ماليې وزارت ته په هغه صورت ك  6. 3
شخص كاركونكو ته  د حكمي چې يواځينى دليل د دغه   ىد ماليې وزارت ته د منلو وړ نه دوړاندي كيږي 

چې  هغه لګښت ۍد اطاعت پذير. مالي كال پرځاى په  مختلفو وختونو كې د معاش د وركړې په اړه  وي
استخدام كوونكي ورسره په داسې حاالتو كې مخ كيږي د دې باعث نه ګرځي چې د ماليې وزارت د استخدام 

  .كال تثبيت كړي يلپاره متفاوت مال) كاركوونكو  ىيا دهغو(  كوونكو
  
، شي  وړ غوښتنه وګڼلتوجيه د وړانديز  د بدلون د مالي كال لخوا د ماليې وزارت په هر حالت كې كه چيرې   7. 3

فقري پر اساس د ماليې وزارت حكمي شخص ته  د بدلون  د )  3(مادي د ) 2(نو په دغه صورت كې د قانون  د 
پيل او د هغو وختونو په باره كې چې د مالياتو د وركړې په اړه د ماليي وزارت لخوا ټاكل كيږي،  په ليكلې 

ركوونكو د تادياتو په پرتله نه حكمي شخص توګه خبر وركوي ترڅو اطمينان ترالسه شي چې د نورو ماليه و
  .او نه هم د افغانستان دولت يو نامناسب وضعيت اختياروي

  
  

  
 دماليې سنجول
  : څلورمه ماده

عوايد په سلو  د حكمي اشخاصو پرعايداتو باندې ماليات، په مالي كال كې دهغۀ د ماليې وړ )1(
  .دي فيصده 20كې 

افغاني پيسوسنجول اوتسعيركيږي، د تسعير نرخ،  عايداتو ماليات په د اسعاري عوايدو پر )2(
  .افغانستان بانك د آزاد نرخ اوسط دى د شتي په پاى كې د پلورنې پر بنسټ دهرې ميا

 :عايداتو ماليات د الندې جدول لمخې سنجول كيږي د حقيقي اشخاصو پر )3(

 
 ماليې مقدار د  د ماليې وړعوايد

 )فمعا( صفر  افغانيو پورې 5000څخه تر  0له 
 )٪2(دوه سلنه  افغانيو  12500څخه ترافغانيو څخه  5001له 
 افغانۍ ثابت مبلغ 150+  )٪10(لس سلنه  افغانيو پورې  100000تر څخه  افغانيو12501له 
 )افغانۍ 8900( ثابت مبلغ+  )٪20(شل سلنه  څخه پورته يوافغان 100000له 

 

  
  
 ٪20عايداتو  و صاشخټولو حكمي اد فقرې سره سم،  1مې مادې د 4و د قانون د مالياتد پر عايداتو باندې   1. 4

خالص عوايد عبارت له هغو عوايدو څخه دي چې د قانوني لګښت له وضع كولو . ماليه اخيستل كيږي
  . وروسته پاتې كيږي

  
رالسه كړي دي  او د پورته ناخالصه عوايد تافغانۍ  1500000د پېروز بام ودانيز شركت په يوه مالي كال كې   :هلګېب

 ومالياتد ياد شركت پر عايداتو ماليات د . افغانۍ لګولي دي 2500000 يادو عوايدو د السته راوړلو لپاره يې
  :كيږي سنجش  په الندې ډول له كسراتو وروسته   فقرې سره سم،  1مې مادې د 4قانون د 
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  افغانۍ  5500000          :د ناخالصو عوايد مجموع
  افغانۍ 2500000           :وړ لګښتدمجرايي 

  افغانۍ  110000        ې فيصدو په نورم ك 2انتفاعي ماليات د 
  

  2610000          د مجرايۍ وړ مبلغ مجموعه
   2890000            د ماليې وړ عوايد

 
  افغانۍ 578000   )٪ 2(د ماليې وړ پر عوايدو د وركړې وړ عوايدو څخه ماليه   
 افغانۍ 110000    د انتفاعي معامالتو ماليه  
  افغانۍ 688000  د تحصيل وړ مالياتو مجموعه  

  
فقري كې ) 3( پهمادي  ) 4(د هغه جدول پر اساس محاسبه كيږي چې د د حقيقي اشخاصو د ماليې وړ عوايد   2. 4

، نو په دغه صورت كې د وركړې يا له دې لږ وي  افغانۍ  5000كه چيرې  مياشتني مجموعي عوايد .  درج دي
افغانيو څخه زيات وي،   5000كه چيرې د ماليي وړ مياشتني مجموعي عوايد له  . ماليه وجود نه لري هېڅ وړ

  .افغانيو څخه زيات دې 5000نو په دغه صورت كې يواځې له هغه مبلغ څخه ماليه اخستل كيږي چې له 
  
  :يې په الندې توګه محاسبه كيږيافغانۍ كيږي، ماليه  1500000   څخه چې د يوه حقيقي شخص له كلني عايدو  : هبېلګ 1

  
  صفر     60000د كال     افغانۍ د مياشتې 5000لومړنۍ   ماليه 

  افغانۍ 1800     90000د كال     افغانيو د مياشتې 7500په راتلونكو   2٪
  افغانۍ 105000    1050000  د كال  افغانيو د مياشتې 87500په راتلونكو   10٪
  افغانۍ 60000     1200000د كال   په ډېر مبلغافغانيو څخه  100000په مياشت كې له   20٪

  افغانۍ 166800          افغانيو د ماليې مجموعه 1500000پر 
  

دا مهمه نه ده چې د ماليي وړ عوايد له . مالياتي نورم  پر حقيقي اشخاصو تطبيقيږېپه جدول كې مندرج   : تبصره 
  .يومعاش، اجورو او كه  له سوداګريزو  فعاليتونو څخه الس ته راغلي 

  
و عوايدو څخه عبارت دي چې په بهرنيو اسعارو سره السته له هغ" په بهرنيو اسعارو السته راغلي عوايد  3. 4

بايد خپل مالياتي  ىسته راغلي وي، نو ماليه وركوونكچيرې عوايد په بهرنيو اسعارو سره الكه . راغلي وي
  .مسؤليت  په افغانيو سره محاسبه كړي

  
امريكائي   500په يوه  مياشت كې  ىيو انفرادي ماليه وركوونك، كه چېرې د يو قرارداد د شرايطو له مخې  :بېلګه

د يوه ( 1:50ړۍ مياشت كې په آزاد بازار كې د ډالرو د تبادلې اوسط نرخ  په لوم. لريود ماليې وړ معاش   هډالر
ديوه امريكائي ( 1:52او په دويمه مياشت كې د ډالرو اوسط نرخ  ) امريكائي ډالر په بدل كې پنځوس افغانې 
وي، د نوموړي شخص د لومړۍ او دويمى مياشتې عوايد په الندې ) ډالر په بدل كې دوه پنځوس افغانۍ

  : ول ديډ
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  افغانۍ  25000=50×500:            لومړۍ مياشت
  افغانۍ  26000=52×500:            دويمه مياشت 

  
 يكوونكى مكلف دې چې د خپلو ماليات، ماليه ورىد ىدې چې دغه مبلغ  په ډالرو وركړل شوله  سره 

  .پيسو تبديل كړي ۍدغه بهرني اسعار په رايجو افغان مسؤليتونو د اداكولو په موخه 
  

كې  پامد اسعارو د تبادلي په بازار كې د اسعارو د اوسط نرخ د نه موجوديت په صورت كې بايد هغه نرخ په   : تبصره
  .ونيول شي چې  د افغانستان بانك لخوا استفاده كيږي

  
نيواسعارو د تبادلې د بهرد . شيواړول په بهرنيو اسعارو سره السته راغلي عوايد بايد په افغانيو باندې     4. 4

كه چيرې  . پېرودلو هغه نرخ بايد په نظر كې ونيول شي چې د افغانستان بانك لخوا ټاكل شوى دې
دافغانستان بانك د بهرنيو اسعارو د تبادلې لپاره كوم ټاكلى نرخ ونه لري،  په بهرنيو اسعارو سره السته 

  :  شيول واړراغلي عوايد بايد په الندې ډول په افغانيو باندې 
  

السته  ېدغه اسعار په ك ېد نرخ پر اساس چ ېاسعارو د تبادل بهرنيوې د او وخت ك هېوادپه هغه   .أ 
شي واړول  ېيانورو هغو بهرنيو اسعار و باند او الروډبايد پر امريكايي  راغلي دي، دغه عوايد

  .استفاده كوي ېك ريزو فعاليتونوګسودا هخه پڅافغانستان بانك ور د ېچ
  .  شيواړول امريكايي  ډالرو او يا نورو اسعارو  السته راغلي مبلغ بايد پر افغانيو   .ب 

 
  30000كې  او د مالي كال په اوږدو ىكې استوګن  د هېوادكاناډا په  وګړى د مېشتافغانستان يو  د : بېلګه

 .كوم ځانګړى نورم نه لريكاناډايي ډالرو د تبادلې لپاره  افغانستان بانك د د. كاناډايي ډالر السته راوړي
)  1. 14(كې يو امريكايي ډالر په   هېوادړي عوايد ترالسه كړل  نو په دغه  ګو مېشتكوم وخت چې دغه افغان  

)  1: 50(كاناډايي  او همدارنګه  په كابل كې د افغانستان بانك لخوا يو امريكايي  ډالر په پنځوسو افغانيو 
  : شخص عوايد په افغانيو سره  په الندې ډول حسابيږې يد نوموړ. تبادله كيده

  
 كاناډايي ډالر بايد  په امريكايي ډالرو  تبديل كړل شي،  يعنې  : مرحله لومړۍ

                                          30000)كاناډايي ډالر( ÷  14. 1=   26315) امريكايي ډالر( 
  :شې واړول  ډالر بايد په افغانيو باندې امريكايي  يالس ته راغل: دويمه مرحله

   
   26315)  امريكايي ډالر( ×  50= افغانۍ   1315750
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چې پر عايداتو د مالياتو په قانون كې درج دي ولو كه دغه عوايد د  ىافغان  د هغو مالياتو تابع د مېشتهر    1. 5

  .كې عرضه شوي دي هېوادهغو خدماتو څخه السته راغلي وي چې په يو بهرني 
  

. استوګن و څخه بهر هېوادافغان  ځينو مجلو او ورځپاڼوته هغه وخت يولړ مقالې ليكلې كله چې له  مېشتيو  : بېلګه
، د هغه دغه  السته راغلي عوايد د ىد ىكې ترسره شو هېواد يهم دنو موړي شخص فعاليت په بهرن كه څه

  . قانون تابع ديد افغانستان د مالياتو 
  
د  تعليماتنامې مجرايي غوښتنه وكړي چې د دغي  د هغو بهرنيو مالياتو لپاره د يش ىيو مېشت افغان كول  2. 5

  .كې د شاملو محدوديتونو تابع دي  مقرره )5(برخې په ) 3(
  
 هېوادفقره  كې ذكر شوې ده، د هر  )2(مادې په  )5(د بهرنيو مالياتو هغه مجرايي چې د دغې تعليماتنامې د   3. 5

  : لپاره دغه محدوديتونه په الندې ډول محاسبه كيږې هېوادد هر . لپاره  د يوه ځانګړي محدوديت تابع ده
  

) كولو سره منفيپه له مجموعي عوايدو څخه د مجرايي وړ لګښت (  مبلغ  يمجموعد عوايدو   .أ 
چې ماليات په كې وضع شوي ترالسه شوي وي كې  هېوادچې  د ماليه وركوونكې لخوا په هغه 

 ،په نامه ياديږې" اغلو عوايدوبهرنيو سرچينو څخه د السته ر"  دغه رقم  له   .ټاكل كيږي ،دي
 ، اوډول مجرايي څخه دمخه ټاكل كيږې ماليات له هر يمجموعڅخه د افغاني عوايدو   .ب 

  
 اشخاصو مالياتمېشتو  د

  : پنځمه ماده
  : يږه محاسبه كيګتو ېحقيقي اشخاصو پرعايداتو ماليات، په الندشتو ېمد  ېپه افغانستان ك )1(

 
عوايدو  ړو ېتر السه كوي، د مالي ېخه يڅله بهرنيوسرچينو  ېشمول چد هغوعوايدو په   .أ 

 .ټپربنس
 ېپد .ييږه كيواد ته تادېبل ه ېخه چڅ ګټې ېله السته رغل ټپر عايداتو د مالياتو پربنس  .ب 

د  ېچ ېاندړپه و ېبرخ ېد مالياتو د هغ ېپر كلنيو عايداتو باند ېماليه يواز ېصورت ك
 .يږل كيړګڼي، د مجرايي وږدو ته منسوبيوركوونكي بهرنيو عواي همالي

 بهرنيو ونوګ وڅحقيقي اشخاص له مېشت  ېپه افغانستان ك ېچ ېصورت ك ۀپه هغ  .ج 
 د په پام سره،ته  ېتعليماتنام قانون مالياتو د عايداتو پر ولري، خه عوايدڅ ونوهېواد
 ېخه يڅ ونوهېوادله جال  ېچسمه ترالسه كيږي  سره  عوايدو مجرايي له هغو ېمالي

 .ترالسه كوي
  

 او له كورنيو ېچ ټپربنس عوايدو هغوړ و ېمالي حكمي اشخاص د مېشت ېپه افغانستان ك )2
  ېپه پام ك حكمونوشوو د درج  ېفقره ك )1(په  ېماد ېد د ترالسه كوي، ېخه يڅ سرچينو بهرنيو
 .يځرګتابع  ړېورك په مالياتو د ېباند سره پر عايداتونيولو 
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ضرب څخه ټاكل كيږي چې د كسر  ماليات د هغه كسر له  يې د عوايدو مجموعپه افغانستان ك  .ج 
صورت د ماليه وركوونكي له  بهرنيو سرچينو څخه السته راغلي عوايد او د كسر مخرج د ماليه 

  .  چينو څخه السته راغلي ويوركوونكي هغه عوايد وي چې له نړيوالو سر
  

د ماليې وړ  افغانۍ 500000او لري افغانۍ عوايد  2000000مېشت شخص په افغانستان كې   ييو انفراد  : بېلګه
السته راغلو  ود ياد.  څخه الس ته راوړې دي هېوادله يو بهرني ) د اسعارو له تبادلې وروسته( عوايد يې 

د دغه شخص مالياتي مكلفيت . افغانۍ كيږي  365000ماليه  په افغانستان كې  )  افغانيو  2500000( عوايدو 
  .افغانۍ كيږې 100000كې )  بهرني( هېوادد الف په 

  
  : لپاره د مجاز مجرايي اعظمې حد هېوادد الف  .1

  X افغانۍ    365000 عايداتو مجموعې ماليات په افغانستان كې پر 
  افغانۍ 500000كې د ماليې وړعوايد    هېوادپه د الف  
  افغانۍ     2500000مجموعې عوايد   سرتاسري دماليي وړ 
   .افغانۍ كيږې 73000مجرايي اعظمې حدمجاز  پر عايداتو د مالياتو د=  

  
د افغانۍ او  300000السته راغلي عوايد  هېواد) ب(څخه د له بهرنيو سرچينو  فرض كړۍ چې .2

 200000السته راغلي عوايد   هېواد) ج(افغانۍ ده، او د 60000ماليه  تاديه شوې هېواد ) ب(
لپاره د مالياتي مجاز مجرايي  هېواد  د هر.  افغانۍ ده 25000افغانۍ او تاديه شوې ماليه يي 

  .په الندې ډول محاسبه كيږېاعظمې حد 
  

  مالياتو لپاره  مجرايي اعظمې حد هېواد)  ب(د   .أ 
 

  Xافغانۍ       365000 عايداتو مجموعې مالياتپه افغانستان كې پر 
  افغانۍ 300000د ماليې وړعوايد  هېواد) ب( د 

  افغانۍ    2500000مجموعې عوايد  سرتاسريدماليي 
  . دى مجرايي ا عظمې حدمجاز  ومالياتد  هېواد )ب(افغانۍ د 43800   =

  
ته پرعايداتو باندې د مالياتو له كبله د تاديه شوي مبلغ اضافي مجرايي چې  هېواد) ب(افغانۍ د  16200   : تبصره

د ماليې وړ عوايدو د كمښت په موخه نه  هېواد) ب( وركړل شوې ده په تيرو او راتلوونكو كلونو كې د 
  .راتلوونكو كلونو او نه هم تيروكلونو ته انتقال كيداى  شي

  
  جاز اعظمې حدم ۍمجرايد  مالياتو لپار هېواد) ج(د    .ب 

  افغانۍ   200000د ماليي وړعوايد  هېواد) ج (  د                 
      xافغانۍ           365000                 

  
 افغانۍ 2500000مجموعې عوايد  سرتاسريد ماليي 

               
 مجاز اعظمې حد  ۍلپاره د مجراي مالياتو هېواد) ج ( افغانۍ د  29200=  
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له  ۍد دې لپاره چې دغه مبلغ د مجراي. افغانۍ كيږې 25000عوايدو ماليات  ته د تاديه شوو هېواد) ج(د 
   . هوړ مبلغ د ۍلپاره د مجرايپر عايداتو د مالياتو افغانيو مبلغ  25000اعظمې حد څخه زيات نه دې ، د 

  
هېڅ برخه نه مبلغ  اضافيد  افغانيو 16200ته  د   هېواد) ب (  و مالياتو مجرايۍ تهوركړل شود ته  هېواد) ج(د   :تبصره

  . اضافه كيږي
  
  :كه چيرې دهپه هغه صورت كې د مجرايي وړ  هفغانستان څخه بهر وركړل شوې ماليله ا  4. 5

  
چې ماليات يې وضع  مالياتو رسيدهغه هېواد د  او دكاپي اظهارليك پر عايداتو د مالياتو د  .1

 شي،يو ځاى وړاندې له افغاني مالياتي اظهارليك سره ضميمه كړي 
 له ټولو سرچينو څخه السته راغلي عوايد په افغاني مالياتي  اظهارليك كې شامل كړل شې،   .2
ډول كسرات د مجرايي په شكل نه وي منفي شوي كوم چې  هېڅعوايدو له مالياتو څخه  د هغو  .3

 او ، له بهرنيو سرچينو څخه السته راغلي دي
خالصو عوايدو باندې وضع كيږې لكه ر هغه ډول ماليات وې چې پ دېماليات  هېوادد دويم  .4

   .شوې ده تشرېح فقره كې ) 5(مادې په ) 5(څرنګه چې د مالياتو قانون د دغې تعليماتنامې د 
  
دغه . ده تاديه شوو مالياتو مجرايي يواځې پر عايداتو باندې د مالياتو په مورد كې د تطبيق وړ د بهرنيو     5 .5

دا  .مجرايي دهغو مالياتو لپاره نه وركول كيږي چې د ماليه وركوونكي پر عوايدو باندې د تطبيق وړ نه دې
كې  تشخيصپه دغه ډول . نديږيآيا پرعوايدو باندې ماليه شته او كه نه د حقايقو او حاالتو له مخې څرګچې 

ماليه  هېوادچې آيا يو بهرنى  رياست بايد دا موضوع په نظر كې ونيسي يد ماليې وزارت د عوايدو عموم
  . ته اجازه وركوي چې د خپلو عوايدو لپاره د مناسبې مجرايي  غوښـتنه وكړي او كه نه يوركوونك

  
او د هغو اجناسو د واردولو له كبله چې د  ىسوداګرېز فعاليت بوخت دپه  څخه بهرهېواديو افغان تبعه چې له     :بېلګه 1

دغه  محصول د نوموړي شخص د پلورل شوو . ده په شركت كې پلورل كيږي گمركي محصول تاديه كوي
د ارزښت د يوې برخې په توګه ګـڼل كيږي، ولې گمركي محصول د نوموړي شخص د افغاني مالياتي  مالونو

  .مجرايې وړ نه دي مكلفيت  په توګه  د
  
په مالي د خپلې دوراني سرمايې څخه  ىه سوداګريزو فعاليتونو كې بوخت دبهر په هېواديوافغان تبعه چې له  : بېلګه 2

شخص د  يد نوموړ. افغانيۍ كيږي 22،000ماليه وركوې چې كلنۍ ماليه يې  ٪ 4د  ته هېواد يكال كې بهرن
د دوراني . افغانۍ ده 1600كې په همدغه مالي كال كې  هېوادخالصو عوايدو تاديه شوې ماليه په دغه 

افغانۍ د لګښت په توگه د مجرايي وړ دې، اما د دوراني سرمايې ماليه  د هغو  22000سرمايې ماليه يعنې 
كې د  هېوادپه بهر ني . عايداتو  د مالياتو  لپاره  مجرايي نه وركول كيږي چې په افغانستان كې د تادې وړ دي

لپاره د مجرايي غوښتنه كيداى شي چې دغه كار په افغانستان كې د ) افغانيو 1600(عوايدو د ماليې  وخالص
  . د  كموالي سبب كيږي شركت  د مسؤليت 

  
سهامي شركت چې يو افغان شركت دې په افغانستان او پاكستان كې د فرنيچر  د توليد او پلور ) الف(د : بېلګه 3

فرض كوو چې د پلورل شوو .  دغه شركت په پاكستان كې د ماليې تابع دې. كويسوداګريز فعاليتونه ترسره 
. ماليه وضع كوي %2د الف شركت پرعوايدو باندې  هېوادپام كې نه نيولو سره د پاكستان  پهاجناسو د قيمت 

و د د مالياتو قانون د الف شركت ته اجازه وركوي چې د پلورل شوو اجناس هېوادسره د دې چې د پاكستان 
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قيمت لپاره د مجرايي غوښتنه وكړي، د پاكستان لخوا وضع شوې ماليه پر عايداتو باندې د مالياتو په 
دالف  څېر د مالياتو قانون  د معاش او د استهالك د لګښت په  هېوادتوګه نه ګڼل كيږي ځكه چې د نوموړې 

  . شركت ته دعملياتې لګښت د مجرايي اجازه نه وركوې
  

د دغومالياتو   .لګښت په توګه ګڼل كيږي ي، د وضع وړكاريات چې پرعايداتو باندې نه تطبيقيږېهغه مال  : تبصره
  .لپاره مجرايي نه وركول كيږي 

  
 

  د غير مېشتو اشخاصو د مالياتو معافيت
  : شپږمه ماده
مېشت اشخاص په هغۀ صورت كې پر عايداتو باندې د مالياتو د وركړې له معافيت څخه ګټه اخلي نا

كې دافغاني مېشتو  هېوادلخوا په بالمثل ډول په هغۀ  هېوادچې دغه معافيتونه د هغوى د متبوع 
 .اشخاصو لپاره اټكل شوي وي

  
  

ي كې كار كوي كومې چې د افغانستان له هوايپيلوټ او يا كوم بل شخص چې په هغو الوتكو  هغه :بېلګه  1. 6
په هغه صورت كې پر عايداتو باندې له مالياتو څخه معاف ګڼل كيږي چې د الندې  ،حريم څخه تيريږي
  : شرايطو لرونكى وي

 
  شخص وي،افغانستان كې مېشت  پهمېشت، تبعه يا كه چيرې نوموړى   .أ 
  كه چيرې د بهرني شركت يا بهرني دولت كاركوونكى وي،  .ب 
  او  كه چيرې په افغانستان كې استوګن نه وي،  .ج 
او يا هغه نهاد چې نوموړى ورسره كاركوي د افغانستان له اتباعو  هېوادكه چيرې  د ده متبوع   .د 

  . څخه په ورته حاالتو كې ماليه وانخلي
 

  
 
  دمالياتو وركړه اومجاز كسراتر مېشتو اشخاصو لخوا غيد 

  :اوومه ماده
اشخاص چې په اقتصادي او سوداګريزو فعاليتونو بوخت وي، د حقيقي او حكمي  مېشتهغه نا )1(

عوايدو پربنسټ د ټكټانې، د ونډې د ګټې  شووافغانستان له كورنيو سرچينو څخه د ترالسه 
نورو هر ډول عوايدو له مدركه د دې قانون د حكمونو لمخې پرعايداتو  ،كرايې، حق االمتياز او
  .ركړې مكلف ديباندې د مالياتو په و

مېشتو حكمي اشخاصو له ټكټانې پرته عوايدو، د ونډې د ګټې، كرايې او حق االمتياز څخه د نا  )2(
پدې قانون كې درج مجاز كسرات په هغۀ صورت كې د تطبيق وړګڼل كيږي چې پدې قانون او 
 پرعايداتو باندې د مالياتو په تعليماتنامه كې د درج معلوماتو لرونكى حقيقي او صحيح

 .اظهارليك اړوندو څانګو ته وړاندې كړي
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مادې د حكم پر  46مېشت شخص لخوا السته راغلى ځانګړى مبلغ پر عايداتو باندې د مالياتو قانون  د نا  د    1.  7
قانون  دغه شخص د دغو مالياتو په وضع  عايداتو د مالياتو اساس د موضوعي ماليې تابع نه دې، اما  پر

  .نه بوليكولو باندې مكلف 
   

فيروز له يوه افغان سهامي شركت څخه .  كې استوګن دېهېوادچې دكاناډاپه  ىفيروز يو انفرادي شخص د  :  بېلګه
له  ټكټانې څخه السته راغلي عوايد پرعايداتوباندې د .  افغانۍ ترالسه كوې 100000دټكټانې له دركه 

د ا چې فيروز د كال په اوږدو كې له   .ابع ديموضوعي ماليې ت  %20مادې پر اساس د 46قانون  د مالياتو
افغانستان  مادې د حكم لمخې په  4افغانيو څخه لږ مقدار  پيسې تر السه كړي دي، د نوموړي عوايد د 50000

فيروز كولى شې ). افغانۍ 150000=مياشتې  12×په يوه مياشت كې  افغانۍ    12500( مالياتو تابع نه دېد كې 
افغانيو د بيا السته راو ړنې غوښتنه وكړي چې د ده له  20000چې خپل اظهارليك ارايه  او د هغو وضع شوو 

  . ټكټانې څخه  وضع شوي دي
  
كه چيرې داسې وګڼل شي چې الس ته راغلي عوايد له ټكټانې، د ونډې ګټې ،كرايې او يا له حق االمتياز   2. 7

ه دې راغلي، نو يو غير مېشت حقيقې شخص او يا غير  مېشت حكمي شخص كولى شي چې د څخه السته ن
كه چيرې يو . خپلو هغو عوايدو د كسر لپاره غوښتنه وكړي چې  له افغاني سرچينو څخه يې السته راوړي دي

غير  مېشت حكمې شخص او يا غېر مېشت حقيقي شخص خپل مالياتي اظهارليك وړاندې نه كړې، نو په 
  .رياست د ماليه وركوونكي پر مجموعي عوايدو باندې ماليه وضع كوي يكې د عوايدو عموم دغه صورت

  
نوموړى .  سهامي شركت دغيرمستقلې نمايندګۍ  په توګه په كابل كې يو رستورانت  پر مخ وړي ييوترك  : سارى 1

رستوارنت په . پرانيزي شركت نه غواړې چې ددغه رستورانت پرمخ وړلو لپاره په كابل كې سهامي شركت
افغانيو په اندازه د مجرايي وړ لګښت  000000 7افغاني عوايدترالسه كوي ، ولې د  10000000لومړي كال كې 

د ماليې وزارت واك لري . ادارې ته نه وړاندې  كوي  ېتركي شركت خپل مالياتي اظهارليك اړوند. هم  لري 
د هغه له مجموعي ) افغانيوته رسيږې 100000000× %20او يا 2000000چې (چې د نوموړي شركت ماليات 

  .عوايدو څخه وضع كړي
  
نوموړى .  سهامي شركت د غيرمستقلې نمايندګۍ  په توګه په كابل كې يو رستورانت  پر مخ وړي ييو ترك   :سارى 2

ت په رستوارن. شركت نه غواړې چې ددغه رستورانت پرمخ وړلو لپاره په كابل كې سهامي شركت پرانيزي 
افغانيو په اندازه د مجرايي وړ لګښت  110000000افغاني عوايد ترالسه كوي، ولې د  10000000لومړي كال كې 

سره  ددې چې دغه شركت د  . ادارې ته نه وړاندې  كوي ېهم  لري تركي شركت خپل مالياتي اظهارليك اړوند
  2000000كال په اوږدو كې ګټه نه ده السته راوړې، د ماليې وزارت واك لري چې د نوموړي شركت ماليات چې 

  .افغانيوته رسيږې  د هغه  له مجموعي عوايدو څخه وضع كړي
  
نوموړى .  ر مخ وړيسهامي شركت دغيرمستقلې نمايندګۍ  په توګه په كابل كې يو رستورانت  پ ييوترك  : سارى 3

  .شركت نه غواړې چې ددغه رستورانت پرمخ وړلو لپاره په كابل كې سهامي شركت پرانيزي
  

او په كړي  افغانيۍ  عوايد ترالسه 10000000نوموړې رستورانت د فعاليت په لومړې كال كې    .أ 
او خپل مالياتي اظهارليك   ىد ىافغانيو مجرايي وړ لګښت هم ګالل  13000000  دمقابل كې يې 

ګټه نه ده ترالسه كړې د  هېڅسره د دې چې رستورانت په لومړي كال كې . هم نه وړاندې كوي
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افغانۍ د رستورانت د لومړي كال  د فعاليت  2000000رياست به  عموميماليې وزارت د عوايدو 
 .و ټاكي له دركه  د ماليې په توګه 

افغانۍ عوايدالسته راوړي اوپه مقابل  11000000نوموړى رستورانت د فعاليت په دويم كال كې   .ب 
د فعاليت په دويم كال كې شركت .  افغانۍ د مجرايي وړ لګښت هم ګاللى دې 8000000كې يې 

افغانۍ په كې د ګټې په توګه ښودل شوي او   3000000خپل مالياتې اظهارليك وړاندې كوي چې 
دغه  .افغانۍ  له دغې ګټې څخه تفريق شوي دي  3000000كال د عملياتي ضرر په توګه لومړې  د

ځكه  چې نوموړي تركي شركت په لومړي كال كې خپل  ىوړاندې شوى اظهارليك ناسم د
اظهارليك نه دې وړاندې كړى نو د راتلوونكي كال له ماليي وړعوايدو څخه دتيركال عملياتې 

  . ضرر د انتقال وړنه دې
  
 

  داقتصادي فعاليتونو ماليات
  : اتمه ماده

 ،شركتونه اونورې مېشتي مؤسسې چې په افغانستان كې په اقتصادي،انفرادي اشخاص )1
 پربنسټ چې د عوايدو مكلف دي خپل ماليات دهغو سوداګريزو او خدماتي فعاليتونو بوخت دي،

  .وركړي ،له كورنيو سرچينوڅخه يې ترالسه  كوي هېواد
هېوادله مجرايي او محاسبې وړګڼل كيږي چې د دمالياتو كسرات په هغۀ صورت كې دپرعايداتو  )2

  .رالسه شووعوايدوپورې اړوند ويتدننه سرچينوڅخه په 
كې دبهرني  څخه ماليه چې دافغانستان په قلمرو له عوايدو كاركوونكو د هغو د او دهغوالوتكو )3

ي چې بهرنى دولت ترافغاني بيرغ پدې شرط معاف ګڼل كيږ دولت تربيرغ الندې فعاليت كوي،
  .كې ورته معافيت وركړيهېوادته په هغۀ  كاركوونكو اړوندو هغو د الندې الوتكو او

 مالياتو د پرعايداتو دې قانون او توزيع د لګښتونو پورې داړوندو دننه كې په عوايدو په هېوادد  )4
  .لمخې صورت مومي حكمونو تعليماتنامې د د

 د خپلواكې نمايندګۍ له الرې فعاليت وكړي،ان كې غيرمېشت شخص دكه چيرې په افغانستان  )5
په توګه  خپلواك حكمي شخصيت دعوايدو او ديوۀ جال، عوايد نوموړې نمايندګۍ دماليې وړ

 : ټاكل اوپه الندې ډول محاسبه كيږي
  

پورې اړه  برخو په نورو غيرمېشت شخص دفعاليتونو يامبالغ چې د )تاديات( كړېرهغه و  .أ 
فقره كې ددرج حكم لمخې د ونډي ګټه ګڼل )3(د دې قانون د ديارلسمې مادې په  مومي،
  .كيږي

پورې اړه لري، د  مبالغو مجرايي چې د غير مېشت شخص په نورو وركړو د هغو وركړو او  .ب 
 .نده  فقره كې د درج حكم لمخې مجاز)2(د اتلسمې مادې په  دې قانون 

دغير مېشت شخص د فعاليت د بلې برخې خپلواكې نمايندګۍ يا اهغه لګښتونه چې د ن  .ج 
لخوا چې مستقيماً د نوموړې نمايندګۍ د ناخالصو عوايدو په ترالسه كولو سره اړوند وي 

 .صورت مومي، د خپلواك حقوقي شخصيت د لګښتونو په توګه ګڼل كيږي
  
  

رچينوڅخه يې هغوعوايدو له دركه چې له افغاني س حكمې غيرمېشت شخص د يا يوحقيقې غير مېشت او  1. 8
  .السته راوړي په افغانستان كې د مالياتو تابع دي
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 . يوڅه اندازه اجناس رانيسي له خپل اصلي بهرني شركت څخه يشركت مستقله نمايندگ يد يوخارج  :سارى 1
غوښتل چې په ډېره لوړه پيمانه مالونه راونيسي او د دغې اړتيا د پوره كولو لپاره يې له خپل  ۍګنمايند

 ټكټانې د نمايندگۍ د .ټكټانې سره د پور په ډول ترالسه كړل%  6امريكايي ډالر له  100000اصلي شركت څخه 
افغاني سرچينو څخه د دغه لګښت له  عوايدو د تعينولو په موخه د مجرايي لګښت اخلې او خالصو خپلو

چې دغه  ىمكلف د شخص  ىتاديه كوونك . ماليي تابع دي %20بهرني شركت دعوايدوپه توګه ګڼل كيږي او د
  .مادې د حكم لمخې وضع كړي 46ماليه د

  
ستان كې ديوشركت د مستقلې او په افغان  ىمېشت نه دهغه انفرادي شخص چې  په افغانستان كې    :مثال 2

افغانيو سرمايې سره تاسيس شوې ده چې   100000د  ينوموړې نمايندگ .اسهامو خاوند دې  گۍ د ټولونمايند
دغه شركت ديوه كال په اوږدو كې خپل  . افغانۍ ګټه السته راوړې ده  1000000د فعاليت په لومړي كال كې يې 

مادې دحكم لمخې د ونډې د ګټې په  45افغانۍ يې د 1000000افغانۍ وركړي چې  1050000ونډې لرونكي ته 
ماليې په توګه ګڼل  يع تابع دې چې د ونډې د ګټې موضوعوض افغانيود 200000دغه مبلغ د . توګه ګڼل كيږي

 50000پاتې .  مادې دحكم پر اساس نوموړى شركت  د دغې ماليې په وضع كولو مكلف دې 46د  كيږې او
ه افغانستان كې دماليې په فعاليت كې په كار اچول شوې او پافغانۍ د هغې سرمايې په توګه ګڼل كيږي چې 

  .يتابع نه د
  
د پرمخ وړلو لپاره  يوافغان   ۍكنالوژټ يحق االمتياز په بدل كې د معلومات يو فرانسوي شركت د كلني  : مثال 3

ند بل سره اړو فرانسوي اوافغاني شركت له يو. شركت ته د ځانګړو حقوقو او امتيازونو جواز وركوي
له قراره  %5څخه د  خرڅالو وموړى حق االمتياز د شركت د كلني خالصن. شركتونه نه ګڼل كيږي) مرتبط(

نو . افغانۍ كيږې 50000  %5افغانۍ دې چې د دغه مبلغ  1000000 خرڅالو د لومړي كال خالص . محاسبه كيږې
 جواز. ۍ كيږيافغان 10000چې  ىماليي تابع د %20افغانيو څخه د 50000دغه حق االمتياز د، دې كبلهله 
  .مادې دحكم پراساس ماليه تاديه كړي 46چې د ىستونكى مكلف دياخ

  
راغلي د دغه  شركت شريكانوته  د وركړې  په   څخه يو شراكت ته  دهغو عوايدو تاديه چې له  افغاني سرچينو  2. 8

  .توګه ګڼل كيږې
  
د سوداګريزو فعاليتونو د ترسره كولو په . تبعه دې هېوادوحيد د افغانستان  مېشت  او جك د بريتانيا    :مثال 1

. ونډه لري %80او جك په كې  %20موخه وحيد او جك په كابل كې يو افغاني شركت پرانيزي چې وحيد په كې 
او دپور له دركه په  يكوافغاني شركت ته پور ور يغيرارتباط نوموړې شركت د فعاليت په موده كې يو

دا چې ټكټانه د يو افغاني شركت لخوا وركول كيږې  نو . افغانۍ ټكټانه ترالسه كوي  800000لومړي كال كې 
ستوونكى افغاني يپوراخ . دغه عوايد هم  له افغاني سرچينو څخه د السته راغلو عوايدو په توګه ګڼل كيږې

د دغې . له مخې ماليه وضع كړي %20څخه د) افغانيو 160000( وركړې وړ ټكټانې  دچې   ىشركت مكلف د
تبعه دې وركول كيږې اوپاتې مبلغ  د  هېوادافغانۍ دجك لخوا چې دبريتانيا  128000يعنې   %80ماليې

  .وحيدلخوا دوركړې وړدې
  
شركت  محدودالمسؤليت افغاني شركت مالكين نه بلكې ديو بريتانوي  د دې نه پرته  چې وحيد اوجك ديو  :مثال 2

پايلې يو بل ته  بيلګو د دواړ و.  ددغې بيلګې نور حقايق د لومړۍ بيلګې حقايقو ته ورته دي .مالكين دي
  .ورته دي
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بهرنيو هوايي شركتونو عوايد چې په افغانستان كې يې دخپل فعاليت له دركه ترالسه كړي دي  د هغو    3. 8
چې  دغه بهرنى هوايي  هېوادماليي تابع دي، ولې كه چيرې هغه پرعايداتوباندې دمالياتوقانون لمخې د

  .شركت يې تر بيرغ الندې فعاليت كوي افغاني اتباعو ياشركتونو ته  ورته مالياتي معافيت وركړي
  
هغه عوايد چې دنوموړو شركتونو د پلور له دركه په افغانستان كې ترالسه شوي  د بهرنيو هوايي شركتونو     4. 8

يې په افغانستان كې وي، د يا پيل يا د دغو شركتونو له هغو فعاليتونو څخه السته راغلي وي چې منشا  او
اسنادو او مداركو له مخې مشخص  دشركت  كه چيرې د دغو فعاليتونو د ماليي وړعوايد د. مالياتو تابع دي

ګټو و اسب، د شركت د نړيوالپه تن ماليې وزارت كولى شي په افغانستان كې دشركت د فعاليتونو نه شي، د
  .ته ځانګړې كړي كې په افغانستان كې د شركت فعاليتونو يوه برخه  د مالي كال په اوږدو

  
سهامي شركت د نا  سوداګر په افغانستان كې د يو ىكې شونې ده چې يوراجسترشوى بهرن په حقيقت    5. 8

دماليې وزارت بايد د . فعاليت ولري  يا د بهرني محدودالمسؤليت شركت په توګه گۍ اودمستقلې نماين
. په نظركې نيولوسره دغه موضوع تشخيص كړي  نه د ظاهري حاالتو په نظر كې نيولو سره حقايقو او شرايطو

گۍ له ليارې فعاليت ولري ، نو داسې ګڼل فغانستان كې د غيرمستقلې نمايندكه چېرې يو بهرنى شركت په ا
څخه الس خرڅالو دغه شركت له  فعاليت كوي او په افغانستان كې د كيږي چې دغه شركت په افغانستان كې
او  ييې يو مستقل سوداګر او د يو سهامهغه معيارونه چې له مخې . ته راغلې ګټه د مالياتو تابع ګرځي

  :شركت نا مستقله نمايندګۍ  توپير كيداى شي، په الندې ډول دي محدودالمسؤليت 
  

  
  :سوداګر خپلواك

  
څخه معاش نه اخلې او د خپلو  له كوم شركت  .أ 

 .عوايدو تر ګټې پورې محدود دې
د سوداګر په سودا ګريز فعاليت كې شركت    .ب 

 .پانګه نه لري
شركت د سوداګر پر فعاليتو نو باندې كنټرول   .ج 

نه لري  مگركيداي شې  دقراردادونو او په 
كوم تړون كې د غړيتوب پر اساس د سودا ګر 

 .فعاليتونه  كنټرول كړل شې
بهرنيوشركتونوڅخه مالونه رانيسي او پر  له  .د 

 .خپلوپېرودونكويې پلوري
پر پېرودونكوباندې له پلورلو نه مخكې   .ه 

 . واردات سوداګر پورې اړه لري
له مستقل سوداګرڅخه د يو بهرني شركت   .و 

 ، اولخوا ضمانت اخستل كيږې
معموالً د مختلفوشركتونو توليدات رانيسي   .ز 

 .او بيرته يې پلوري

 
  :ي گنمايند ناخپلواكهشركت  د
  

يوشركت كاركوونكي خپل معاشونه او يا  د  .أ 
 .كمېشن له  شركت څخه ترالسه كوي

ټول وسايل اود د فتر ځاى شركت پورې اړه   .ب 
 .لري

شركت كولى شي چې خپل استازي يا  يو  .ج 
دغيرمستقلې نماينده گۍ كاركوونكي له 

مسقله نماينده گۍ  يا غير دندې څخه ګوښه او
 .وتړي

څخه مالونه نه شي رانيولى مګر له له شركت   .د 
پېرودونكوڅخه فرمايشونه اخستالى  شي او 
شركت د هغوۍ د فرمايش له مخې مالونه 

 .چمتو او برابروي
 .واردات شركت يا پېرودونكو پورې اړه لري  .ه 
تضمين ته اړتيا نه لري ځكه دتضمين وركول   .و 

 ، اويوازې پېرودونكو پورې اړه لري
 .دفتر توليدات پلوريخپل  معموالً يوازې د  .ز
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له بل شركت سره يې بايد سوداګريزې اړيكې او د  ماهيت وټاكل شې، ييوشركت كار مخكې لدې چې د
. دپيژندنې لپاره بيان شوي دي ىارونه وروستي نه بلكه يوازې دهغوپورتني معي. فعاليت ډول وڅيړل شي

 سهامي  دغه پوښتنه چې آيا نوموړى نهاد ديواړخونو له څيړنې نه وروسته  كيداي شې د دغې موضوع د ډېرو
شركت په توګه فعاليت لرې ځواب شي او څرګنده به شي  محدودالمسؤليت بهرنې د يا  شركت دنمايندګۍ  او

  .مادې داحكاموتابع دي 8قانون د دمالياتو شركتونه پرعايداتو محدودالمسؤليت يا  او سهامي چې 
  
اوبه توليدوي او دخپل استازي له ليارې  چې يوافغان مېشت شخص دې كابل يو پاكستانى شركت معدني   : مثال 1

 .افغان مېشت شخص دپاكستاني شركت دكاركوونكې په توګه نه ګڼل كيږې .ښار كې دغه اوبه پلوري
بيه او هغه ځاى چې اوبه په كې بايد وپلورل شې د نوموړي شركت  تل اوبو د پلور يوه بو ته د افغانمېشت  
ل كيږي  او دغه مېشت شخص د اوبو د پلورل شوو بوتلو د شمېر  له مخې  له شركت څخه كمېشن لخوا ټاك
 نوموړى افغان مېشت د يو. دغه افغان مېشت كولى شي چې دنوروشركتونو معدنې اوبه هم وپلوري. اخلي

تان كې افغانساو همدارنګه داسې ګڼل كيږي چې پاكستانى شركت په . مستقل سوداګر په توګه ګڼل كيږي
 گۍ نه لري ځكه نوموړى افغان مېشت شخص كوم ټاكلى معاش نه ترالسه كوي او د يوغير مستقله نمايند

 .محدوديت هم ورباندې نه دې وضع شوى ډول معدني اوبو دپلورلو
   

افغان د دغې بيلګې حقيقتونه د لومړۍ بيلګې حقيقتونو ته  ورته دې مگر په دغه بېلګه كې دقرارداد لمخې   : بېلګه 2
نوپه دغه صوررت . مېشت نه شي كولى چې دپاكستاني شركت د رقيبانوتوليدشوې معدني اوبه  وپلوري

كې افغان مېشت  د يو مستقل سوداګرپه توګه نه ګڼل كيږ ي او داسې ګڼل كيږي چې پاكستانى شركت په 
  . افغانستان كې يوغيرمستقل نماينده گۍ لري

شركت چې دخپلوكاركوونكو له ليارې په افغانستان كې خپل   محدودالمسؤليت هغه بهرنى سهامي اويا   6. 8
  .و څخه يې السته راوړي  د ماليې تابع دېخرڅالو توليدات پلوري، د خپلو ټولو  هغو ګټو له كبله چې له دغو 

  
نوموړى . ستوي يوپاكستانى شركت د خپلو توليداتو د پلورلو لپاره  خپل  يوكاركوونكى افغانستان ته ا  : بېلګه

كار كوونكى هغه وخت چې په افغانستان كې اوسيږي  د دغو توليداتو د پلور لپاره د بازار  پيدا كولو په لټه 
كله چې دغه كاركوونكى كوم جنس و پلوري، پاكستانى شركت په مستقيمه توګه له پاكستان څخه .كې وي  

ني كاركوونكي فعاليت داسي ګڼل كيږي چې د پاكستا.نوموړى جنس خپل افغان پيرودونكي ته وراستوي 
د .  نوموړى كار كوونكى د پاكستاني سهامي شركت ديو غير مستقلې نمايندګۍ  په توګه فعاليت كوې

  .دغې غيرمستقلې نمايندګۍ  لخوا السته راغلې ګټه په افغانستان كې د مالياتوتابع دي
  
ولري او خپل  ټول هغه اسناد  له ځان سره و نه ساتي د  كه چيرې يو بهرنى شركت  په افغانستان كې  فعاليت  7. 8

كومو پراساس چې كولى شي   په افغانستان كې  خپل السته راغلي   د ماليې وړ عوايد له  هغو عوايدو څخه  
ونوڅخه يې السته راوړي دي،  د ماليې وزارت بايد د دغه شركت  د ماليې وړ هېوادجال وښيي چې له نورو

د دغه شركت .  يوه برخه په افغانستان كې د نوموړي شركت فعاليتونوته تخصيص كړي  نړيوالو عوايدو
  : دماليي وړهغه عوايد چې په افغانستان كې يې السته راوړي دي  په الندې ډول محاسبه كيږې

  
    لكه څنګه چې د شركت په ( له نړيوالوفعاليتونو څخه د دغه شركت السته راغلي مجموعي عوايد  :  مرحله 1

  . بايد مشخص كړل شي ) وروستي راپور او ياپه مالياتي حساب كې څرګند شوي دي 
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د دغه شركت ماليات  د هغې مجرايې څخه  وروسته  چې د مالياتو قانون  په دويم څپركي كې  درج  : مرحله 2
السته  شوي  او د دغه شركت له هغو  خالصو عوايدو څخه د مخه چې  له نړيوالو فعاليتونو څخه يې

  .راوړي دي محاسبه كيږي
  
مرحله كې 1په ( پر ناخالصوعوايدو ) مرحله كې محاسبه شوي دي 2په (د ماليي وړعوايدو مبلغ : مرحله 3

باندې وېشل كيږي  او الس ته راغلى خارج قسمت د شركت دګټې له هغې ) تثبيت شوي دي 
  . ه را وړې دهفيصدې  څخه عبارت ده چې  له  نړيوالوفعاليتونو څخه يې الست

  
كې بايد ) مرحله كې تثبيت شوې ده 3په ( د شركت د هغو عوايدو مجموعه  د هغې ګټې په فيصدې  : مرحله 4

د ضرب . ضرب كړل شي چې په افغانستان كې دنوموړې شركت دفعاليتونوله دركه السته راغلې ده 
السته راوړي دي ،  د دغه حاصل  ، د دغه شركت له ماليې څخه د مخه چې په افغانستان كې يې 

  .شركت له نا خالصوعوايدوڅخه عبارت دې
  

ونوكې فعاليت كوي اوخپل وسايل هېوادهغه يوبهرنى شركت چې ثقيله ساختماني وسايل لري په ډېر شمېر    : بېلګه
نوموړې شركت يوقرارداد السليك كوې چې دهغه په اساس خپل . اشخاصواوشركتونوته په اجاره وركوي

 6000000دې د  مېشتتمانې ماشين االت اشخاصواونوروشركتونوته چې په افغانستان كې ځينې ساخ
د بهرني شركت دفاتريا اسناد په افغانستان كې دنوموړي شركت  .افغانيو په بدل كې په اجاره وركوي

ونه عملياتې لګښت نه په ګوته كوي ، اما نوموړي اسناد د شركت هغه افغاني لګښت  او هغه عملياتي لګښت
دنوموړې شركت د ماليي وړ عوايد په الندې ډول . ونو كې يې ترسره كړي دي، څرګندويهېوادچې په  نورو 

  :محاسبه كيږې 
  

د شركت هغه ناخالص عوايد چې  له نړيوالوفعاليتونوڅخه يې السته راوړي دي  د هغې  وروستۍ   : مرحله 1
فرض كړۍ چې دغه مبلغ  . دل شوي ديګټې  او  تاوان له  مخې ټاكل كيږې چې د شركت لخوا ښو

  . افغانۍ دې 25000000
  
چې د شركت له نړيوالوفعاليتونوڅخه ) له ماليې څخه دمخه خالص عوايد( د ماليي وړ هغه عوايد   : مرحله 2

ترالسه شوي دي د هغومعافيتونواومجرايي ګانوپه نظركې نيولو سره محاسبه كيږې چې د 
  .افغانۍ دې  2500000فرض كړي چې دغه مبلغ . فصل كې درج دي) 2(مالياتوقانون په 

  
بايد ) افغانۍ   2500000( له نړيوالو فعاليتونو څخه السته راغلي دماليې وړعوايدو فرضي مبلغ  : مرحله3

باندې و وېشل شي چې له ) افغانۍ  25000000فرضې مبلغ ( پرهغوناخالصوعوايدو 
الس ته راغلى خارج قسمت د شركت د هغو عوايدو له د . دينړيوالوفعاليتونوڅخه السته راغلي 

ګټې له فيصدي څخه ګڼل كيږي چې  له نړيوالوفعاليتونو څخه  تر السه شوي دي او په الندې ډول 
  : محاسبه كيږي

  
 10=0،1    =  %25000000    ÷2500000    
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 6000000( په افغانستان كې دشركت له فعاليتونوڅخه الس ته راغلي ناخالص مجموعې عوايد : مرحله 4
كې ) له نړيوالو فعاليتونو څخه   دشركت الس ته راغلي ګټې فيصدې ( فيصدو 10بايد په ) افغانۍ 

 د ضرب السته راغلى حاصل له هغه مبلغ څخه عبارت دې چې په افغانستان كې. ضرب كړل شي 
  .دنوموړي شركت دفعاليتونو له دركه دد غه شركت له ماليې وړ عوايدو څخه  ترالسه شوي دي

  
      X 10%  6000000افغانۍ=  600000افغانۍ :      فرضاً

                                       
 ٪20بايد  په )  افغانۍ 600000( په افغانستان كې د فعاليت له دركه السته راغلي دماليې وړعوايد: مرحله 5

په افغانستان كې دنوموړې شركت دتاديې وړماليې .كې ضرب كړل شي ) دشركتونومالياتي نورم(
    ٪ X20  600000افغانۍ   =   120000 افغانۍ   :     مبلغ په الندې ډول دې 

  
د بهرنى شركت چې په افغانستان كې  يا محدودالمسؤليت سهامي  اصل په توګه، كه چيرې يو عموميد   8. 8

، داسې ګڼل كيږي چې نوموړى شركت په افغانستان كې يهميشنى ځاى ولرفعاليتونو لپاره  سوداګريزو
 مستقل سوداګر، بهرنى شركت خپل توليد شوي مالونه پر كمېشن كار، كه چيرې يو .فعاليت لري سوداګريز
داسې ګڼل كيږې  په افغانستان كې هميشنى ځاى ونه لري ، باندې و پلوري او  ادارې او يا په نورو يدولت

  .فعاليت نه لري چې نوموړى شركت په افغانستان كې سوداګريز
  

هغه  فعاليت ولري، شركت په افغانستان كې سوداګريز محدودالمسؤليت اويا  سهامي كه چيرې يوبهرنى 
وړ  ېپه افغانستان كې  د مالي  راځيعوايد چې دنوموړو شركتونو له سوداګريزو فعاليتونو څخه السته 

فعاليتونه ونه  عوايدو په توګه شمېر ل كيږي او كه  چيرې نوموړي شركتونه په افغانستان كې سوداګريز
  .  له دغه فعاليتونو څخه السته راغلي عوايد په افغانستان كې د ماليې وړ نه دي لري،

  
  : و لپارهوضع كولد ماليې  د عوايدو  قانون له مخې پرد  د مالياتو

  
 :ى په الندې ډول تعريف شوى د ځاىفعاليت   د سوداګريز  .أ 
فعاليت له محل  يا قسمي توګه فعاليت ولري د سوداګريز بشپړ هغه ځاى چې تشبث په كې په   .ب 

  .ىڅخه عبارت د
 :هر يو له الندې ځايونو څخه د هميشني محل په توګه ګڼل كيږې  .ج 

 
  ،دفعاليت دتنظيم محل .1
  ،نا مستقله نمايندګۍ  .2
  ،فابريكه .3
  ،دفتر .4
  ،وركشاپ .5
 ،ګودام .6
هغه ځايونه چې  نور ځاى او يستلواد معدن  د استخراج ځاى،په غرۀ كې د تيږو د را .7

 ،طبيعي منابع ورڅخه رايستل كيږي
 ،ساختمانې پروژي، نصب  او تړل  .8
 ، اود پلور هميشني نمايشونه  .9
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ې د نوموړي بهرني شركت لخوا  اداره او د يو بهرني شركت مستقله افغاني نمايندګۍ  چ .10
 . كنټرول كيږې

   
شركت داستازي په توګه افغانستان كې فعاليت كوې په هغه صورت  يهغه شخص چې د بهرن  .ح 

 :  وي ىګڼل كيږې چې دالندې شرايطو لرونكشركت د دايمي محل په توګه  يړنومو د كې 
   

غانستان كې تړونونه  نوم په اف نوموړى شخص معموالً  اختيار لري چې دبهرني شركت په .1
 ،السليك كړي

نوموړى شخص معموالً په افغانستان كې داجناسو يا مال التجاره د گودام  د ساتنې  .2
 شركت ته او يمال التجاره يا بهرن مسوليت په غاړه لري او له دغې ليارې  دغه اجناس او

 ، اوا د شركت  نمايندګۍ  ته انتقالويي
 ته چې د هغو شركتونو افغانستان كې  بهرنې شركت يانورو نوموړى شخص معموالً په .3

او يا هغه شركتونه چې دپام وړ ګټه السته   ىشركت تر ادارې الندې د ينوموړې بهرن
پرته له دې چې فرمايش د استازي په نوم يا . راوړي، ځانګړي فرمايشونه برابروي

  . دغه حكم تطبيقيږې   ،نهپه نوم دې او كه  يرودونكېپ مستقيماً دكمېشن كار او يا د
  
له  يو افغان مېشت شخص څخه غوښتنه كوي چې د شركت  موټرو پرزې توليدوي او يوجاپانى شركت چې د  :بېلګه 1

افغان  .توليداتو لپاره په افغانستان كې له تخنيك كارانو او وركشاپونو څخه فرمايشونه تر السه كړي 
كله چې نوموړى شخص هغه تخنيك  .ته سفر كوي وسيمومېشت شخص د دغه كار لپاره دافغانستان ټول

لري، د هغوې لپاره د پرزو د برابرولو په موخه ومې چې د پرزو پېرودلوسره عالقه كاران  او وركشاپونه بيام
افغان مېشت شخص او تخنيك كاران  د بيې او د تړون د شرايطو . د تړون السليك كولوته  ځان چمتو كوي 

نو په دغه صورت كې دافغان  . پاى كې تړون السليك كويپه ره مذاكرات ترسره كوي او په اړه له  يو بل س
له وجې داسې ګڼل كيږي چې نوموړى جاپانى شركت په افغانستان كې دايمي محل  مېشت شخص د فعاليتو

  .لري 
  
كوي چې د شركت  له  يو افغان مېشت شخص څخه غوښتنه موټرو پرزې توليدوي او يو جاپانى شركت چې د  : بېلګه 2

افغان  ،توليداتو لپاره په افغانستان كې له تخنيك كارانو او وركشاپونو څخه فرمايشونه تر السه كړي
كله چې نوموړى شخص هغه تخنيك . سيمو ته سفر كوي ودغه كار لپاره د افغانستان ټولمېشت شخص د 

پرزو   ه هغوې نه  پوښتي چې آيا دلري، لسره عالقه  كاران او وركشاپونه بيامومې چې د پرزو پېرودلو
 نوموړي تخنيك كاران  د بيې او د افغان مېشت شخص او. تړون السليك كول  غواړي او كه نه  دبرابرولو

 وروسته بيا افغان مېشت شخص د ارزيابۍ او. تړون د شرايطو په اړه له  يو بل سره  مذاكرات ترسره كوې
په دغه  كه چيرې جاپانى شركت دغه تړون منظوركړي،. ستويپه موخه جاپاني شركت ته تړون  ا ۍمنظور

په دغه   .دغه تړون السليك كوي)  ىچې افغان مېشت نه د( كاركوونكى  تن صورت كې دنوموړي شركت يو
له وجې په افغانستان كې د دايمي محل   افغان مېشت شخص د فعاليتونو صورت كې جاپانى شركت بايد د

  . شي د لرونكي په توګه ونه ګڼل
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  ادونو او نړيوالو مؤسسو مالياتهيود بهرنيو 

  : ه مادهمهن
   او په افغانستان كې د هغوى د نامېشتو كاركوونكو مالياتي  مؤسسود بهرنيو هېوادونو، نړيوالو 

   مكلفيت له كورنيو عوايدو څخه له افغانستان سره د ترسره شوو موجودو قراردادونو، معاهدو او 
  .  ټاكل كيږي پروتوكولونو لمخې

   
  
  .هويت په پا م كې نيولو نه پرته د مالياتو تابع دي اوجوره داستخدام كوونكي د مېشت افغان  معاش اوه د يو  1. 9
  
هغه افغان مېشت شخص چې د بهرنيو سفارتونو لخوا په كابل كې استخداميږي، معاش يا اوجوره يې په    :بېلګه 1

  .افغانستان كې د ماليې وړدي
  
يوې معاهدې يا تړون له مخې په  لخوا چې د مؤسسېيوافغان مېشت شخص په افغانستان كې د هغې بهرنۍ   : بېلګه 2

د نوموړي شركت د بهرنيو كاركوونكو لپاره په . ده استخداميږې هڅخه معاف افغانستان كې له مالياتو
معاش او اوجوره په افغانستان  معاهده يا تړون كې معافيت په نظركې نيول شوى دې اما د دغه افغان مېشت

  .كې  د ماليې تابع دي
  
لخواپه افغانستان كې استخداميږې، كه  هېوادد هغو بهرنيو اتباعو معاش يا اوجوره چې د خپل متبوع     2. 9

  :چيرې له الندې شرايطو څخه  يو هم موجود وي ، نو له ماليې څخه معاف دي
  

ځ په معاهده كې معافيت په پام كې نيول شوى وي، ترمن هېوادكه چيرې دافغانستان اونوموړي   .أ 
 او

  .  او نورو معيارونو سره سمون ولري اصولو  كه چيرې له نړيوالو قوانينو،  .ب 
  

ت دغړي په توګه ئلخوا د  راليږل شوي  د يپلوماتيك هي هېوادد هغه بهرني وګړي عوايد چې د خپل متبوع    :بېلګه
  . د ماليې تابع نه دې  ،په افغانستان كې دنده ترسره كوي

  
 هېوادلخوا په افغانستان كې استخدام شوي اومعاش يې د متبوع  مؤسسېهغه بهرني وګړي چې د يوبهرنۍ     3. 9

لخواوركول كيږې، د نوموړو اشخاصو له عوايدو سره د هغو اشخاصو د عوايدو په شان چلند كيږي چې 
  .لخوا په ورته پر وژه كې  استخدام شوي دي هېواددنوموړي 
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  مؤسسىله مالياتو معاف شوې 

  : لسمه ماده
  ترالسه شوې اعانې او د هغو مؤسسو له الزمي فعاليت څخه عوايد چې د الندې شرايطولرونكې    )1(

 : له ماليې څخه معاف دي وي، 
 

 .مؤسسه د نافذه قوانينو لمخې جوړه شوې وي .1
ښوونيزو، كلتوري، ادبي اوعلمې يا خيريه چارو په  يوازې ، غير انتفاعي مؤسسه چې .2

 .منظور جوړه او فعاليت وكړي
جزء كې د )2او 1(تمويلوونكي، ونډه لرونكي او غړي يا اړوند كاركوونكي د دې فقرې په  .3

 .يخلنادرج مؤسسې له ګټې څخه د فعاليت يا انحالل په وخت كې ګټه و
 

    باندې  فقره كې د درج مؤسسو د مالياتي فعاليتونو د معافيت ډول پر عايداتو )1(د دې مادې په    )2(
 . د مالياتو په تعليماتنمامه كې تنظيميږې 

  
  

ماده كې د درج شوو شرايطو سره سمون ولري، په  )10(هر هغه مؤسسه چې پر عايداتو د مالياتو قانون په   1. 10
دغه . اما مؤسسه نشي كولى په خپله ځان معاف وګڼي. همدغه قانون كې له درج شوې ماليې څخه معاف  دې

غوښتنليك كې  د ليكل شوو حقايقو او نورو موجودو معلوماتو په نظر كې  د معافيت په تيمالياتي معاف
يو نامطلوب كه چيرې د ماليي وزارت .  ايدو لوى رياست لخوا ټاكل كيږيد عونيولوسره  د ماليې وزارت 

محكمه به پدې . وكړي مراجعه ماليه وركوونكى كولى شي په دې اړه  محكمې ته ، صادر كړيطرزالعمل 
  .چې آيا د معافيت ټاكل شوي شرايط د منلو وړ دي اوكه نهكوي اړوند پريكړه 

 
يتونو څخه السته راغلي عوايد او بسپنې له ماليې معاف دى چې الندې شرايط له الزمو فعال مؤسسود هغو   2. 10

 : ولري
  

 ىونده قانون عبارت دړا. وي ېته شوځنو سره سمه رامنيد د افغانستان له نافذه قوانيبا مؤسسه .1
 ىخپور شو ېده كينمبر رسمي جر 857ه په ېټمه ن15په  ښاګد چن ېخه چڅله قانون  مؤسسود 
ط او طرزالعملونه ولري، يمندرج شرا ېپه دغه قانون ك ېچ مؤسسې، هغه ېقانون لمخاد يد . ىد

 . ييږرل كېه شمګپه تو مؤسسود نادولتي 
  
  

په هغه  ېچ ىخه دڅر انتفاعي سازمان ياسي او غيرسيو نادولتي، غيعبارت له : مؤسسه  .أ 
  شامل دي، مؤسسې ۍاو كورن ۍبهرن ېك

څخه دى چې د يوې موخې او  مؤسسېعبارت له هغې كورنۍ نادولتي : مؤسسهكورنۍ   .ب 
 موخو د ترالسه كولو لپاره رامنځته كيږي،

عبارت دى له يوه بهرني جوړښت څخه چې له افغانستانه بهر د بهرني : مؤسسهبهرنۍ   .ج 
 شرايط مني، نځته شوې او د انجوګانو د قانونهېواد له قانون سره سمه رام
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د بهرني   بارت دى له يوه بهرني جوړښت څخه چې له افغانستانه بهرع: مؤسسهنړيواله   .د 
هېواد له قانون سره سمه رامنځته شوې وي او فعاليت يې له يوه څخه په ډېرو هېوادو كې 

 موجود وي، 
 : غير انتفاعي په دى مانا چې  .ه 

 
نه شي كوالى السته راغلي عوايد، شتمني او نور پرته له كاري اهدافو څخه  مؤسسه .1

 ل شخص ته ووېشي، ب
نه شي كوالى له شتمنۍ، عايداتو او نورو السته راغلو عوايدو څخه د  مؤسسه .2

موسسينو، د مديره هيات غړو، مسولينو، كاركوونكو او په مستقيمه او نا 
 مستقيمه توګه د مرسته كوونكو او خپلوانو د شخصي موخو لپاره ګته واخلي،

 
كوالى شي د پروژو د كار د پراختيا، سموالي، تحقق او سرته  مؤسسې: چتر مؤسسېد   .أ 

كوالى شي د كار  مؤسسې. رسولو لپاره كاري جوړښت او تشكيل يانې چتر رامنځته كړي
د الښه انسجام او همغږۍ لپاره له نورو ذيربطو دولتي ادارو سره د د يوې نادولتي 

حكم سره سم رامنځته كړي چې  په توګه د كار يو همغږى تشكيل د دغه قانون له مؤسسې
دغه تشكيل وروسته له هغې د اعتبار وړ ګڼل كيږي چې د ارزونې .  كم نه وي 3شمېر يې له 

 . ستر كمېسيون يې ومني
 

له دې سره سره،  . بايد د اقتصاد وزارت سره ثبت او تاييد شي او څارنه يې وشي مؤسسېپورته يادې ټولې   
ته  مؤسسېد قانون لمخې ثبتېدل يوې  مؤسسومې مادې سره سم، د نادولتي 10پر عايداتو د مالياتو قانون د 

  . دا حق نه وركوي چې له ماليې څخه معاف شي
 

ه اهدافو د ترسره يا خبريي، ادبي، علمي او ګزو، فرهنيوونښد د يبا ېوازي مؤسسهدغه شان  .1
بند  3د  ېماد ېم13د قانون د  مؤسسود نادولتي . يړت وكيته شوي او فعالځكولو لپاره رامن

له . وي ېت او اهدافو لرونكيد فعال مؤسسېد د يفورمه با ېتنښجاد د غويد ا مؤسسې، د ېلمخ
شي دغه  ىداې، كېجز لمخ 2بند د  1د  ېماد ېم10اتو قانون د يداتو د ماليسره سره، پر عا ېد

شي د  ىداېك مؤسسېنادولتي  ېولټكه، ځ. ل نه ويېو خيم شرط سره يت د دوياهداف د معاف
  . ط نه وييت لپاره واجد شرايمعاف

څخه د فعاليت او انحالل  مؤسسېله  دا چې مرستندويان، سهم لرونكي، غړي يا كاركوونكي .2
ته ځانګړې شوى او  مؤسسېپه وخت كې بايد ګټه وا نه خلي، دغه ځانګړنه يوازې غير انتفاعي 

 . د مالياتي معافيت لپاره بايد پوره كړى شي
 

لسمې د قانون سره سمه جوړه شوې او پر عايداتو د مالياتو د قانون د  مؤسسوچې د نادولتي  مؤسسهغه ه     3. 10
مادې لمخې د خپل مالياتي معافيت د تصديق لپاره يې غوښتنه كړې، په كار ده چې په اړونده تعليماتنامه 

وې، د عوايدو لوى كې د مندرجې طريقې لمخې له فورمې سره يو ځاى چې د همدې هدف لپاره جوړه ش
د غوښتنليك فورمه او الرښود د اړتيا په صورت كې د ماليې وزارت په انټرنټي . رياست ته مراجعه وكړي

د مقرراتو  مؤسسېدغه فورمه دې له نورو اسنادو سره لكه د اساسنامې او د . صفحه كې ترالسه كېداى شي
د نړيوالې محاسبې له معيارونو سره سمې كاپي، د بېالنسونو او شپږ مياشتنيو حسابونو كاپيانې چې 

چمتو شوي وي، او دغه راز د ارزونې د ستر كمېسيون د ارزونې كاپي چې د غوښتنليك له اړتياوو څخه 
د غوښتنليك د وضعيت له ټاكلو وروسته، د عوايدو لوى . ګڼل كيږي، د اقتصاد وزارت ته وسپارل شي
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له ماليې څخه د معاف شوې (( يو خصوصي طرزالعمل د د وضعيت په اړه  مؤسسېرياست غوښتونكي ته د 
  . د ځانګړو عوايدو د منابعو لپاره چې په طرزالعمل كې ياد شوي، صادروي)) په توګه مؤسسې

  
هم دغه ه تصدي له مالياتي معافيت څخه ګټه نشي پورته كولى، نو هغه سوداګريزتصدي  دولتي  هدا  چې يو   4. 10

مادې ) 10(كولى كوم چې د هغې مؤسسې د ملكيت يوه برخه ده چې د مالياتو قانون  د معافيت نه شي ترالسه  
  .   هپر اساس له مالياتو څخه معاف د

 
. هد ېد دې لپاره چې ښوونيزې چارې پرمخ يوسي د يو ښوونځي په بڼه تاسيس شو مؤسسهي افغانه يو  :بېلګه 1

پرته له كوم ښوونځيو ماشومانو ته په وړيا توګه  د لومړنيومالي بسپنې ترالسه كوي او  مؤسسه ېنوموړ
په ښوونځي كې يو كتاب پلورنځى هم .  او يا د ټيټ نورم پر اساس ښوونيز خدمات ترسره كوي امتياز څخه 

نورو هغو اشخاصو باندې كتابونه پلوري چې د  شته دې چې د ښوونځي پر زده كوونكو او همدارنګه پر
كتاب پلورنځى د سيمې له نورو كتاب پلورنځيو سره د كتابونو په  ىنوموړ. ښوونځي زده كوونكي نه دي

آمر كتاب پلورنځي د دې لپاره پر مخ وړي چې  ګټه ورڅخه ترالسه  يد كتاب پلورنځ  .كويسيالي پلورلو كې 
، پورتنى ياد كتاب پلورنځى له ىدې چې د نوموړي ښوونځي فعاليت له مالياتو څخه معاف دله سره  . كړي
  .الياتو څخه معاف نه دېم

  
د يوه افغان صنعتي شركت ) لري اساس مالياتي معافيت مادې پر) 10(قانون د چې د (نهاد  ىيو مرستندو  : بېلګه 2

 ىچې دغه صنعتي شركت د نوموړي مرستندوكه څه هم  . ډېر شمېر  پلورل شوي اسهام په اختيار كې لري
خو د خيريه نهاد لخوا د ترالسه شوې ونډې ګټه له ماليې . دي روليږې، عوايد يې د ماليي وړټنهاد لخوا كن

  . څخه د معاف شوو عوايدو په توګه ګڼل كيږي
  

نهاد ته يې خيريه چې مرستندويه اخيستالى شي مجرايي  له دركه هغه شركت د ونډې د ګټې  يافغان صنعت  : تبصره
 .تاديه شوې ويتاديه كړې، البته په دې شرط چې د ونډې د ګټې  موضوعي ماليه 

  
  

 د دولتي ادارو مالياتي معافيت
  : يوولسمه ماده

عايداتو باندې د مالياتو تابع  ښارواليو په شمول د دولتي ادارو او د هغو د نمايندګيو عوايد پر د
 . دي ىدولتي تصدۍ لدې حكم څخه مستثن. يند

  
  
بانك له  ينوموړ د ،ىبشپړه توګه د دولت ملكيت دپه چې ده   يبانك يوه دولتې تصد يدې چې مركزله سره      1. 11

عايداتو  سوداګريزو فعاليتونو څخه السته راغلي عوايد پر انتفاعي معاملو باندې د ماليې او همدارنګه پر
  .يباندې د مالياتو تابع د

  
ونه، لكه رسټورانټ(او يا د دولت ښارواليو پورې اړوند جايدادونه  يسوداګريز نهادونه او مختلط دولت    2. 11

قانون لمخې له د ګڼل كيږې او پر عايداتو باندې د مالياتو " تصديگانې يدولت) "هوټلونه او داسې نور
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هر نهاد بايد د خپلو سوداګريزو فعاليتونو بېالنس وړاندې كړي او د  . مالياتو څخه نه شي معاف كيداى
  . وصي نهاد په شان  پر انتفاعي معاملو باندې ماليه او پر عايداتو ماليات هم بايد تاديه كړيورته خص

  
هجري لمريز  1384په   ېنوموړې ادار او او فعاليتونه يې هم پرمخ وړي هاداره د يو هوټل خاوند ييوه دولت  :  بېلګه

پست كارتونو او داسې د  سوغاتونو،د ، كال كې د خونو له كرايې، د خوړو له پلور، د خدماتو له عرضه كولو
افغانۍ د  1522000مبلغ څخه  يمجموعادارې د نوموړې .  افغانۍ ترالسه كړي دي  1925000له دركه  نورو 

ې د دغه په همدې كال ك. يد ېافغانۍ د سوغاتونو له پلور څخه ترالسه شو 403000خونو د كرايې له دركه او
د هوټل د فعاليت له كبله  نوموړې دولتې  . افغانيو ته رسيږي 1590000لګښت  يهوټل د مجرايي وړ عمليات

  :  اداره بايد الندې ماليات تاديه كړي
:پر انتفاعي معاملو باندې ماليه  

 
  ) افغانۍ 1522000( ٪10   :د خونو له كرايې څخه السته راغلي عوايد  .أ 
 8060 ) 403000( ٪2:  د سوغاتونو له پلور څخه السته راغلي عوايد  .ب 
  160260       :و مجموعه مساوي كيږي لهمالياتد پر انتفاعي معاملو باندې   .ج 

  
  :پر عايداتو باندې ماليات

  
   1925000       مجموعې عوايد                                                   

  1590000                   عملياتي لګښت                                      
  33500       له ا نتفاعي ماليې څخه  دمخه  عوايد          

  160260        باندې ماليات                 انتفاعي معاملود منفي
  174740           د ماليي وړ خالص عوايد               

  34948    )%20ماليي وړ خالص عوايد د (پرعايداتو باندې ماليات 
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  دويم فصل

 
  ټاكنه د ماليې وړ عوايدو 

  
  پورې 20مادې نه تر  12له  
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  او نومونې اصطالحګانې
  : دولسمه ماده

هغه مبلغ دى چې د شخص، سهامي شركت، محدودالمسؤليت شركت يا   :د ماليې وړعوايد
كسراتو له نورحكمي شخصيتونو له عوايدو څخه پدې قانون كې د درج معافيتونو له مجرايي او د 

  .وضع كولو وروسته باقي پاتيږي
  

د ماليه وركوونكي له عوايدو څخه مجرايي ده چې د دې قانون د حكمونو لمخې هغۀ ته  : معافيت
  .وركول كيږي

  
د توليد لګښتونه او د عايداتو د الس ته راوړلو او ساتلو لګښتونه دي چې له عايداتو څخه  : كسرات

  .حكمونو لمخې مجاز ديد هغو وضع كول د دې قانون د 
  

او هغه تمامه شوې بيه چې مشخصاً د معافيت يا كسراتو په توګه ذكر شوي نه وي، د وضع  لګښتونه
  .كولو وړ ندي

  
هغه مبلغ دى چې پدې قانون كې له درج شوو مجراييو وروسته له عايداتو  : ونهنګه عملياتې ضرر
 .څخه زيات وي

  
  

ډول  هېڅعايداتو د مالياتو په قانون كې ذكر شوي دي، پر عايداتو د مالياتو څخه  پر له هغه نه پرته كوم  چې     1. 12
ماده د هغو مالياتو د مجرايي په اړه حكم كوي چې پر عايداتو  5قانون  الياتود م. لګښت نه منفي كيږي

بهرنيو مالياتو  له هغو .عوايدو له كبله وركړل شوي دي بهرنيو باندې د افغانستان د مالياتو قانون لمخې د
مجرايي وړ دي، د ټولو د مجرايي وړ لګښتونو مجرايي له عوايدو څخه تر السه له ماليې د څخه پرته چې 

  .كيداى شي نه  له  هغو افغاني عوايدو څخه چې په كوم بل ډول د وركړې وړ دي
  

  كول كيږي د ماليې وړ عوايدو د  محاسبې په وخت  كې، شخصي لګښتونو ته مجرايي نه ور   2. 12
  
كله هم نه غواړي چې هېڅنوموړى شخص . يو افغان  مېشت شخص په كابل كې يو رسټورانټ اداره كوي  : بېلګه 1

دغه افغان  مېشت  .او يا يو محدودالمسؤليت شركت تاسيس كړي سهامي يو لپاره درسټورانټ د مالكيت 
شخص اشپز او گارسون  ىنوموړ. كار ګماريامه يو اشپز په شخص د عزيز په نامه يو گارسون او د اسد په ن

فرشيد پرته له . افغانۍ اجوره وركوې 80فرشيد ته د ورځې  ىافغانۍ او خپل ځو 100توګه د ورځې  ته په جال
افغان  . دې چې كوم ځانګړى كار ترسره كړي او يا خواړه پاخه كړي كله نا كله له رستورانت څخه ليدنه كوې

فرشيد ته وركړل . لپاره  مجرايي ترالسه كولى شي) افغانيو 200(ښت  مېشت شخص يواځې د ورځني لګ
تاديه  نه كوي او كار  هېڅافغانۍ د مجرايي وړ نه دې ځكه په حقيقت كې فرشيد په رسټورانټ كې  80شوې 

  . شوى مبلغ هغه ته د شخصي لګښت په توګه ګڼل كيږې



 37  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

نوموړى په دغه  پلورنځي . يو پلورنځى  پرمخ وړي  توكويي برېښنايو افغان  مېشت شخص په كابل كې د    :بېلګه 2
برېښنا د توليد  نوموړ ى شخص پريكړه كوي چې د . يي اډپټرونه  پلوريبرېښناكې جنراتورونه، ساكټونه او

نوموړى . مګر دغه جنراتور په عام محضر كې  د پلور لپاره نه ايښودل كيږې ريېجنراتور راوپ ىلپاره يو لو
همدارنګه د خپل پلورنځي د روښانه كولو په موخه له دغه جنراتور څخه د احتياطي ماشين په توګه كار نه 

شخص د رودنې بيه د نوموړي ېد جنراتور د پ  .د توليد لپاره ګټه اخلي  برېښنااخلي اما په كوركي ور څخه د 
د جنراتور  لپاره وركړل شوى مبلغ د  .فعاليتونو له دركه له السته راغلو عوايدو نه د مجرايي وړ نه دې

  .نوموړي شخص د شخصي لګښت په توګه ګڼل كيږي او  د مجرايي وړنه دې
  

لمخې له قانون  د مالياتو(محصول د مالياتو نور ډولونه  پر انتفاعې معاملو باندې ماليه، د ګمركاتو  3. 12
  . د مجرايي وړ دي او د شتمني له ارزښت سره جمع كيږې) پرته موضوعي مالياتو

  
كيږې چې په توګه ګڼل لګښت  يعمليات څخه د مجرايي وړ  ماليه هغه وخت د ناخالصو عوايدو  .أ 

پورې په السته راوړلو د متشبث د فعاليتونو سره سم تر سره شوي وي او د يوې ځانګړې شتمنۍ 
 . لرينه وتړاو 

  
چې په سمدستي  نوشابې رې هغه خواړه اوپر غاړه لري او له  دغې ال چلولد يوه رسټورانټ  ي شركتيو افغان  :بېلګه 1

افغانۍ عايد  1300000د خپل فعاليت په لومړي كال كې  شركتنوموړى   .، وړاندې كويتوګه چمتو كيږي
د د انتفاعي معاملو لمخې فقري ) 1(مادې د  64قانون د  د مالياتوشركت پر عايداتو نوموړي . ترالسه كوې

پر خدماتو باندې د انتفاعي  ،فقرې پر اساس) 5(مادې د  64قانون د د  د مالياتو. ماليې په وركړه مكلف دى
 700000دغه رسټورانټ د فعاليت په لومړي كال كې . ټاكل شوى دې %10نورم  معاملو د ماليې د تطبيق وړ

  :  د ماليې وړعوايد په الندې توګه محاسبه كيږېشركت د نوموړي افغان . دي ىلګښت گالل يافغانۍ عمليات
  

   1300000           وړ عوايد                 سنجش د  
  )130000(       ماليه   انتفاعي معاملود  يمنف

    1170000                      پاتې مجموعه
  700000                   منفي د مجرايي وړ لګښت 

  470000                     د ماليې وړعوايد
  94000            )     ٪20(ماليه   د عوايدو

  
نوموړى . چې د يو سهامي شركت ټول پلورل شوي اسهام په واك كې لري ىعزيز يو مېشت افغان شخص د  : بېلګه 2

د سهامي . او د فرنيچر د توليد لپاره رخت واردوي ښ، سريټافغان سهامي شركت اومه مواد لكه پيچ ،بول
محصوالتو د  يسهامي  شركت د ګمركافغان . شركت وارد كړل شوي مواد د وارداتو د محصول تابع دي

د خپلو فعاليتونو په ترڅ كې ياد لګښت په ځكه نوموړي شركت د فرنيچر د توليد لپاره  ىمستحق د ۍمجراي
  . غاړه اخيستى

  
وي  ياو ډ (CD)نو څخه د سي ډي وهېوادز د خپلې شخصې استفادې لپاره  د پاكستان او هندوستان له عزي : بېلګه 3

د عزيز د  . لو له كبله ګمركي محصول تاديه كويواو د دغو توكو د وارد يواردو فيتېمختلفې )  DVD(ډي 
لص عوايد  دمجرايي مالياتي مكلفيتونو د محاسبې په وخت كې له ګمركي محصول څخه السته راغلي  ناخا

  .وړ نه دي
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لپاره چې ماليه وركوونكى د دغه د الس ته راوړلو  ۍشتمنهغې د  په هغه صورت كې چې لګښت  .ب 
دغه ماليات بايد دالس ته راغلې شان لګښت د مجرايۍ د غوښتنې اجازه نه لري،  وشي، 

  . شيور زيات ارزښت  ۍ پرشتمن
  
فعاليتونو د  وچې په افغانستان  كې د ترانسپورټې سوداګريز ىشركت د سهامي د الف شركت يو افغان : بېلګه 4

نوموړى شركت بايد د دغو وسايطو د  . واردوي يا الرۍ ګانېترالسه كولو لپاره بار وړونكي وسايط 
تاديه شوى وارداتي محصول بايد  د بار وړونكو وسايطو له . لو له كبله وارداتي محصول تاديه كړيووارد

د يادونې وړ ده . (عايداتو د مالياتو په توګه د مجرايي وړنه دي وارداتي محصوالت پر.  جمع شي ارزښت سره
 ). ګڼل كيږيپر اساس  مجاز  جز 7د  فقرې )1( دمادې  18چې مجرايي د چټك استهالك  له مخې  د  

  
  

  د ماليې تابع عايدات
  : ديارلسمه ماده

 :يد مالياتو تابع د پر عايداتو باندېوايد ع يالندې السته راغل )1(
  

  ،معاش، مزد، فيس اوكمېشن  .أ 
) مجموع(څخه ټول او نورو فعاليتونو  معاملو ، ودانيزوله سوداګريزو او صنعتي  .ب 

  ،عوايد
  ،د منقول او غيرمنقول ملكيت له پلورلو څخه ترالسه شوي عوايد  .ج 
له پولي تكټ، د ونډې ګټه، كرايه، حق االمتياز، جايزې، مكافات، د قرعې او بخششيو   .د 

  ،دركه عوايد
  ،د تضامني شركت له عايد څخه شريكه ونډه  .ه 
  ،له كار، پاڼګې يا اقتصادي فعاليت څخه ترالسه شوي نور عوايد  .و 
  ، اوشوي دي  حېهغه حاالت چې په قانون كې تصر ور ن  .ز 
 .هغه عوايد چې په دې قانون كې اټكل شوي ندي نور  .ح 

  
وا د پيسو، شتمنۍ يا ونډه والو ته د ده چې د شركت لخ وېشنهدعوايدو هر ډول :   د ونډې ګټه )2(

هغوى له ونډې سره د متناسبې هر ډول ګټې په شكل صورت مومي او الندې موارد پكې شامل 
  : دي

  ،هر ډول ملموسه اوغير ملموسه شتمني  .أ 
  ،په شركت كې ونډه  .ب 
  ،نه كې تخفيفدروېله شركت څخه په هرډول پ  .ج 
  ، اوونډه والوته پور  .د 
 .خه ګټه اخستلد يوۀ شركت له هرډول شتمنۍ څ  .ه 

خپلواكه ناكه چيرې د دې قانون په اتمه ماده كې د درج په افغانستان كې د غير مېشت شخص  )3(
ي، څه مبلغ وركړي يا اړيكه ولرسره  هنمايندګى، غير مېشت شخص يا هر بل شخص ته چې له هغ
 .يې وركړه ومني، نوموړى مبلغ د ونډې ګټه ګڼل كيږې
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د ماليې تابع چې عوايد يواځې هغه څه نه دي چې د اسعارو، سكې او نغدو پيسو په بڼه السته راغلي وي     1.  13
چې په هر ډول او هره بڼه السته راشي او په بازار كې د مجرايي وړ ارزښت ولري، د السته   شتمنياما . وګرځي

 .راوړونكي د ماليې وړ عوايدو په توګه ګڼل كيږي
  
نوموړى په دغه . يي اجناسو د چمتو كولو پلورنځى لريبرېښناكې د  كابل ښارپه مېشت شخص  يوافغان  : بېلګه 1

نوموړى مېشت شخص معموالَ . پلورنځي كې برقي جنراتورونه، ساكټونه او د اړتيا وړ نور اسباب پلوري
پل يو د توليد خ برېښنامګر نوموړي يوځل د . غوره ګڼي چې د نغدو پيسو په بدل كې اجناس و پلوري

سره  له دې چې نوموړي شخص . افغانيو په قيمت پلوري 60000جنراتور د يو مستعمل موټر په بدل كې د 
  . ىافغانيو معادل السته راوړى د 60000نغدې پيسې نه دي ترالسه كړې، داسې ګڼل كيږې چې هغۀ د

  
هغه ډول كې كابل ښار كې دغاليو يو كوچنى پلورنځى لري او په دغه  پلورنځي په يو افغان مېشت شخص   :بېلګه 2

نوموړي افغان  مېشت شخص لس تنه . ډول غالۍ پلورل كيږي چې په افغانستان كې جوړې شوې دي
كاركوونكي په كار ګمارلي دي چې له هغو څخه يو تن د عزيز په نوم  د يوه كال په اوږدو كې  په ډېر شمېر  

فغان  مېشت شخص پريكړه كوي ا. لورلي او پېرودونكو ته يې د ستاينې وړ خدمتونه عرضه كړي ديغالۍ پ
. افغانۍ  اضافي امتياز وركړي  10000خدمتونو د عرضه كولو له كبله له معاش څخه پرته  وز ته د ښيچې عز

عزيز بايد دغه مبلغ په افغانۍ عزيز ته د  بخششي امتياز په توګه وركړل شوي دي،  10000سره د دې چې دغه 
  .خپلو كلنيو عوايدو كې شامل كړي

 
.  يو مېشت افغان  شخص  كابل كې يو رسټورانټ پرمخ وړي  او خپلو پېرودونكو ته افغاني خواړه چمتو كوي : بېلګه 3

نوموړى ګارسون . افغانۍ ترالسه كوي 100د وحيد په نوم  د رسټورانټ  يو ګارسون د كار په بدل كې  د ورځې 
دې  لهسره  . ترالسه كوي چې په رسټورانټ كې خواړه خوري بخششي همهمدارنګه له هغو پېرودونكو څخه 

په بخششيانې ،  نوموړى ګارسون بايد دغه هده د ګارسون له ورځنۍ اجورې څخه لوړ بخششي چې دغه 
  .كړي ېخپلو كلنيو عوايدو كې شامل

  
ت يا سند ترالسه كړي، دښچيرې يو افغان مېشت شخص د خپلو خدمتونو او شتمنيو په بدل كې د پور  ياكه     2. 13

د مالي  . وګڼل شي يد ماركېټ له مناسب نورم سره مساوبايد يا د پور يادښت سند اصلي ارزښت د 
ت اجاره دار ته د يو سند يا يادښ كې مالك د پور  ېجارې ورته حكم پلى كيږي چې په هغمعامالتو پر هغې ا

كه چيرې د ټكټانې نورم  د پور د نورم له  . ترالسه كويكې اجارې وړ شتمني د په واك كې وركولو په بدل 
ښكته او يا لوړ وي، نو په هغه صورت كې د پور هغه سند د مناسب ارزښت ه ركه په بشپړ ډول  د بازار له نرخد

قيمت كه چېرې د ټكټانې په كار شوې نورم د ټولو حقايقو او مربوطه شرايطو باندې والړ وې، د دې په پلټنې 
ولو په په بازار كې د ټكټانې د نورم د تعيين. سره چې د ټكټانې كوم نورم د پور په سند كې واوسې، تعيينيږې

  .مادې د مندرجو احكامو څخه استفاده كيږې 98او  97له اړه 
  

د پنځو كلونو د پور د سند په بدل ) پيرودونكي(بل افغان  مېشت  مېشت شخص پر )  پلورونكى(يو افغان   :بېلګه
لمخې نوموړي سند  د پور د.  ټكټانې سره پلوري ٪5 له   ىافغانۍ د 1000000كې يو موټر چې اصلي قيمت يې 

  بايد تاديات په الندې توګه صورت ومومې
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  افغانۍ   23097480لومړۍ كال                                                               
            افغانۍ  23097480          دويم كال

                              افغانۍ   23097480  درېيم  كال           
  افغانۍ  23097480څلورم كال                                                               

  افغانۍ   23097480    پنځم كال  
       
  : تاديات په الندې توګه وركول كېږې

 
 پاتې برخه   ټكټانه             د اصلي پيسو تاديه         تاديات                   كال               

  
  819025              180975                  50000        23097480             لومړى
 629002               190024                  40951       23097480               دويم
      429477           199525                  31450       23097480يم             ېدر

       219976              209501                  21474        23097480څلورم           
       -0-                 ٢١٩٩٧۶       ١٠٩٩٩  ٢٣٠٩٧۴٨٠پنځم          

                     115487400     154874      1000000     
 

په لومړي كال كې د موټر له . ىافغانيو اصلي قيمت  تمام شوى د 800000نوموړى موټر د پلورونكې لپاره په  
همدارنګه نوموړى بايد په پورتني جدول .افغانۍ ګټه شاملوي  200000دركه پلورونكى خپل اظهارليك كې 

څخه پرته په هر كال كې  كې درج شوې ټكټانه تصديق كړي چې تاديات به د پور د يادښت لمخې له ځنډ
  . يصورت موم

  
 %2نورم   ماركېټرياست د پور د يادښت  د  عموميړنو څخه وروسته  د عوايدو ېاو څحقايقو ، رايطود ش
ارزښت د  يڅخه ښكته دې، د يادښت واقع %5كې له    ماركېټڅرنګه چې د ټكټانې واقعې نورم په . ټاكي

او  هافغانۍ د 1088690د پور د يادښت واقعې ارزښت . ىافغانۍ ده  لوړ د 1000000هغۀ له اصلي بيې څخه چې 
  : د پور يادښت په الندې توګه وركول كيږې

  
  تاديه      پاتې برخهپيسو د اصلي           ټكټانه              تاديات           كال             

  
  879489                         209201                             21774            23097480          لومړى
      666104                      213385                              17590           23097480             دويم
  448452                        217653                             13322           23097480يم            ېدر

  226446                          222006                                8969            23097480څلورم          
  - 0 -                              226446                                4529            23097480پنځم            

           115487400         66184                              1088690  
  

مبلغ له افغانيو د    88690د البته افغانۍ ګټه  288690دنوموړى پلورونكى بايد  ،د پلټنو په پايله كې
نوموړى ډېروالى دا حقيقت څرګندوي چې . هد ېيې ښودلكې څرګنده كړي چې په اظهارليك سره زياتوالي 

همدارنګه . ىدښودلى دغه يادښت له هغه ارزښت څخه  زيات دې كوم چې  د  پلورونكي لخوا په راپور كې 



 41  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

كړي چې په پورتني جدول كې  د ټكټانې له دركه السته راغلي عوايد له كوم ځنډ  هپلورونكى بايد څرګند
  .څخه پرته تاديه كيږي

  
يو شركت شريكان بايد د شركت عوايد او ضررونه  په هغه ډول چې منځ ته راغلي د شركت د محاسبې له د      3.  13

  .د كړيتاييطريقې  سره سم 
  

او  %   60په نوموړي شركت كې عزيز . او وحيد دوه   مېشت  افغانان دي چې په يو شركت كې شريكان دي عزيز  : بېلګه
بايد  عزيز. افغانۍ ګټه ترالسه كوې 1000000كال كې  يدغه شركت د خپل فعاليت په لومړ. ونډه لري %40وحيد

  .  افغانۍ په خپلو اظهارليكونو كې وښيي 400000بايد  وحيد افغانۍ او 600000
  

ي دي چې د محاسبې له  وروستۍ طريقند سهامي او محدودالمسؤليت شركتونو برخالف شراكتونه مكلف    :تبصره
مادې  37د  د دغې موضوع د ال زيات وضاحت لپاره  پر عايداتو باندې د مالياتو قانون. څخه استفاده وكړي

كه چيرې شراكت . شيمراجعه و ،او هغه الرښود ته چې  د دغې مادې د حكم پر اساس صادر شوى دې
ونډې د اسنادو د ن مكلف دي د شريكا، طريقې څخه استفاده وكړي ۍوغواړي چې د محاسبې له وروست

  .ع وړعوايد د وروستۍ طريقې نه په استفادې سره  وښييېتوز
  

نهاد هغه السته راغلي نغدي او يا جنسي عوايد چې د همدغه نهاد د ونډې  د اسنادو په بدل كې  يد يو حكم     4.  13
  . وركول كيږي،  د دغه  نهاد  له  ماليې وړ عوايدو څخه نه ګڼل كيږي

  
او يا محدودالمسؤليت شركت يو شخص ته د ونډې   يپه بدل كې يو سهام ۍشتمنكه چېرې د   .أ 

، محدودالمسؤليت او يا هغه شراكتونو ته چې اسناد سهامي اسناد او يا شراكت  وركړي، دغو 
او شراكت وركوي د ونډې د اسنادو او يا د شراكت صادرول بايد په منصفانه توګه صورت 

چې ګټه او ضرر څرګند  ىانتقالوي په دې مكلف د نيشتمولې هغه شخص چې خپله  . ومومي
  .يمادې له شرايطو څخه مجزا و14كړي  مگر دا چې د انتقالوونكي ګټه  د 

د لرونكي او يا شريك ته د ونډې  هونډموجود يا محدودالمسؤليت شركت  سهامي كه چيرې يو   .ب 
چې ونډې سپاري،  تهيا محدودالمسؤليت شركت  سهامي ، يګټې په توګه د ونډې اسناد وركړ

د ونډې د تر السه كولو له امله  السته راوړونكى د ماليې تابع نه . نه لري اغېزه د يادې ونډې ګټه
 هشركت  د ونډ سهامي د . دې ولې د ونډې  اسناد او يا السته راغلې ګټه يې  د صفر ارزښت لري

ه موخه بايد د ونډې د اسنادو د ارزښت  د محاسبې پد لرونكي او يا د موجوده شريك د ونډې 
 .ګټې اصلي ارزښت د هغۀ د ونډې له موجوده اسنادو سره جمع كړل شي

  
واك  اسهام په خپل شركت ټول پلورل شوي  سهامي  هعزيز او وحيد د يو دوه افغان  مېشت  اشخاص هر يو  : بېلګه 1

نغدو د شركت ياد .  ه كړې دهافغانۍ ګټه ترالس 100000نوموړى  شركت  د فعاليت په لومړي كال كې  . كې لري
د عزيز السته راغلې . سندونه وركوي اضافي 10افغانۍ او وحيد ته   د ونډې  50000پيسو په بدل كې  عزيز ته 

سندونه چې  اضافي  10  د ونډې  هغۀ. افغانۍ  د ونډې د هغې ګټې په توګه ګڼل كيږي چې د ماليې وړده 50000
 اضافيوحيد ترالسه كړي دي د ماليې تابع نه دي  مګر داسې ګڼل كيږي چې وحيد د صفر په ارزښت د ونډې 

 اضافي  10، اما د  ونډې  د  يافغانيو په اندازه كميږ 50000د نوموړي شركت عوايد  د  .  اسناد ترالسه كړي دي
  .  نه كوي  اغېزهاسنادو وركړه  پر شركت باندې كومه 
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افغانيو په  3600شركت څخه د   سهامي ږدو كې يو انفرادي شخص له يو ولمريز كال په ا يهجر 1384د :  بېلګه 2
ږدو كې د ونډې وهجرې لمريز كال په ا 1385نوموړى شركت د . قطعې سندونه رانيسي 100ارزښت  د ونډې 

اسناد چې  د يوې  اضافيقطعې  20ګټې په بدل كې د ونډې اسناد وركوي او نوموړى انفرادي شخص د ونډې 
كه چېرې نوموړى شخص السته راغلي خپل   .افغانۍ  اټكل شوى دې السته راوړي 30قطعې اوسط ارزښت 

ڼل لمريز كال كې د هغۀ د ماليې وړ عوايدو په توګه نه ګ 1385پلوري، نو دغه اسناد په ونه د ونډې اسنادونه 
هجرې لمريز كال كې  1385ني او پخواني  اسناد په شخص د ونډې خپل اوس ىكه چيرې نوموړ. كېږي

هجرې لمريز كال كې د ونډې د نوو اسنادو  يوه برخه او يا ټول اسناد وپلوري، نو له پلورل 1386وساتي او په 
كه چېرې . هجرې لمريز كال د عوايدو په توګه وښودل شي 1386شوې ونډې څخه السته راغلې ګټه بايد د 

 2000افغانۍ وي وپلوري او له كبله يې   40قطعې اسناد چې د يوې قطعې بيه  50نوموړى شخص د ونډې 
افغانۍ ده او په  مالياتي اظهارليك كې بايد د عوايدو په توګه  500افغانۍ السته راوړي، د نوموړي ګټه 

  .درج كړل شي
  

  شخص لګښت او د ونډې اسناد يدانفراد
  

  افغانۍ   3600   )افغانۍ 36يوه قطعه په (قطعې اسناد  100د ونډې     1384پېرودل      
  افغانۍ    0   )افغانۍ   0 هر سند (قطعې اسناد  20ونډې   د    1385د ونډې د ګټې اسناد    
  افغانۍ    3600   )افغانۍ  30اوسط ارزښت د هر سند( قطعې اسناد   120د ونډې 

  افغانۍ    1500     )افغانۍ30يوه قطعه په ( قطعوپلورل  50كال كې د ونډې اسنادو د 1386په 
  افغانۍ    2100     )    افغانۍ 30ديوې قطعې ارزښت ( قطعې  70د ونډې اسنادو پاتې 

 
  څخه د السته راغلې ګټې محاسبه لوله پلور

 
  افغانۍ 2000      )  افغانۍ 40يوه قطعه ( قطعې اسناد   50د ونډې     1386پلور   

  افغانۍ 1500      )   افغانۍ 30يوه قطعه ( قطعې اسناد   50اصلي بيه  د ونډې  
  فغانۍا   500            په مالياتي اظهار ليك  كې دعوايدو په توګه د ثبت وړ ګټه              

 
يا محدودالمسؤليت شركت خپل يو كاركوونكي ته د خدماتو د جبران په  يكه چېرې يو سهام  .أ 

دودالمسؤليت شركت بايد د او يا مح سهامي موخه د ونډې سند او يا شراكت تاديه كړي، 
په كوم كې چې شي سند د ارزښت په كچه په هغه كال كې د  مجرايي مستحق  يوركړ شو
كاركوونكى د ونډې د سند او شراكت ارزښت نوموړى . يود ونډې اسناد ترالسه ك ىكاركوونك

هغه وخت د خپلو عوايدو په توګه څرګندوي چې د هماغه كال په اوږدو كې د ونډې سند د 
د ونډې  يو سند په هغه صورت كې د جريمې له خطر سره نه مخ . جريمې له خطر سره مخ نه وي

و پر لرونكي باندې واقعې كيږي چې  د اسنادو د پلور او انتقال له كبله  د ونډې د اسناد
  .محدوديتونه  وضع شوي وي

 
شركت  سهامي دوه افغان مېشت اشخاص چې عزيز او وحېد نوميږې د يوه فارم د پرمخ وړلو لپاره يو  :بېلګه 1

ونډه لري او د فارم د پرمخ وړلو لپاره د اديب په نوم يو  %50هر يو عزيز او وحيد په شركت كې . تاسيسوي
افغانۍ د اجورې په توګه او  100په بدل كې د ورځې  فعاليتونو شركت اديب ته د هغۀ د. ګماريشخص په كار 

قطعې السته راغلي اسناد تر  10دا چې د ونډې .  قطعې اسناد وركوي 10د محصوالتو په پاى كې د ونډې 
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د . لوريمحدوديت الندې نه راځي نو اديب كولى شي د ونډې اسناد پر هر شخص باندې چې وغواړې وپ
افغانۍ دي د كال په  100اديب بايد خپل ورځني عوايد چې . افغانۍ ارزښت لري10000ونډې نوموړي اسناد 

نوموړى شركت د . سره جمع او په  راپور كې يې شامل كړي) افغانۍ  10000(پاى كې د ونډې اسنادو له ارزښت 
له كبله  چې اديب ته يې تاديه ) افغانۍ10000(او د ونډې اسنادو د ارزښت ) افغانۍ 100(  يېهغې ورځنۍ تاد

 .كړي دي، دكسراتو د وضع كولو مستحق دې
  
، اما په دويمه بېلګه كې چې اديب د ونډې كوم يد لومړۍ بيلګې حقايقو ته ورته د د دغې بيلګې حقايق  :بېلګه 2

يعنې اديب نه شي كولى د ونډې  السته راغلي اسناد په درې . اسناد ترالسه كوي د يولړ محدوديتونو تابع دي
يا له دندې (كه چېرې اديب په راتلونكو درې كلونو كې په شركت كې له خپلې دندې څخه . كلونو كې  وپلوري

الس واخلي، د ونډې دغه اسناد ضبطيږي او بيا شركت پورې ) يا خپله دنده پريږديڅخه ګوښه كړل شي او 
اديب بايد د ونډې  د هغواسنادو ارزښت چې په همدغه كال كې يې ترالسه كړي دي د عوايدو په . اړه نه نيسي
ي غوښتنه نو پر دغه اساس نوموړى شركت نه شي كولى د  ونډې د هغو اسنادو لپاره د مجراي. توګه ونه ښيي

كه چېرې اديب له درې كلنو څخه وروسته د نوموړي شركت د كاركوونكي په . وكړي چې صادر كړي يې دي
توګه پاتې شي او پر شركت باندې وضع شوي محدوديتونه له منځه الړ شي، نو اديب مكلف دې  چې  په 

ېرې په درېيم  كال كې د كه چ. هماغه وخت كې د ونډې د اسنادو ارزښت په مالياتي  اظهارليك كې وښيي
افغانۍ د عوايدو  12000افغانۍ وي، نو اديب بايد په مالياتي اظهارليك كې   12000ونډې د اسنادو ارزښت 

  .افغانيو د مجرايي مستحق دې 12000په توګه وښيي او نوموړى شركت په هماغه كال كې د 
  

د دې په نظركې ماليات توپير لري البته  پر امتياز و يا خرڅالدنې ورېد پد ونډې د اسنادو شركت  سهامي د    5.  13
منيو څخه په زياته كچه يا شتخدماتو  لهامتياز  يا خرڅالو پېرودنېونډې د اسنادو د نيولو سره چې آيا د 

  . ى دى كه نهتاديه شو
  

دنې او يا د ونډې د اسنادو د پلور امتيازونه چې يوه شخص ته ورېد خدمتونو په بدل كې د پ  .أ 
هغه شركت چې يو شخص . وركړل شوي دي ترڅو چې عمالً تطبيق نه شي د مالياتو تابع نه ګرځي

كاركوونكى  ىكولى ترڅو چې نوموړ ير هغې پورې د مجرايي غوښتنه نه شپه دنده ګماري ت
  . دنې او يا د ونډې د اسنادو د پلور له امتيازونو  څخه السته راغلي عوايد نه وې ښودليورېدپ

   
دنې يا ورېشركت له آمرينو څخه يو تن د استخدام د شرايطو لمخې د ونډې د اسنادو د پ سهامي ه د يو    :بېلګه

 سهامي له هغو امتيازونو څخه استفاده كوي د كومو پر اساس چې  نوموړى كولى شي هر كال د خرڅالو 
اوړولو په وخت كې  د هغۀ  د د ونډې اسنادو د السته ر. رېېشركت يوشمېر  د ونډې اسناد  په مناسبه بيه وپ

او د هغه مبلغ ترمنځ  توپير چې په بدل كې يې تاديه شوي )  كې د هغۀ د ارزښت  پر اساس ماركېټپه (ارزښت 
قطعې 10كه چېرې د ونډې نوموړي . دي بايد په مالياتي اظهارليك كې د عوايدو په توګه درج كړل شي 

كې ديوې قطعې  ماركېټرې په داسې حال كې چې په ېافغانۍ كيږې وپ  500اسناد چې دهرې قطعې بيه يې 
په هغه كال كې چې د ونډې ) افغانۍ7500- افغانۍ5000=افغانۍ 2500(افغانۍ ده ،  دغه توپير  750بيه 

نوموړى  .اسناد په كې رانيول شوي دي بايد په مالياتي اظهارليك كې دعوايدو په توګه درج كړل  شې
  .افغانيو د مجرايي مستحق دې 2500ال كې د شركت په هماغه ك
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دنې او يا د ونډې اسنادو د پلور د امتيازونو په اړه  چې بيه يې دمخه ټاكل شوې  او د ورېد پ  .ب 
دنې او يا د ورېپه بدل كې صادر شوى دې ترهغه وخته پريكړه نه شي كيداى چې د پ ۍشتمن

  . يا يې  ټاكلى وخت  پاى ته ونه رسيږې د پلور امتياز عمالً تطبيق نه شي او  ونډې د اسنادو
 
وه او  ىافغانيو په ارزښت يو موټر پېرودل 100000چې درې كاله وړاندې يي د  ىعزيز يو افغان مېشت شخص د  :بېلګه 1

او غواړي چې  دغه موټر له عزيز څخه  ىموټر د  وحيد خوښ د ىنوموړ. غواړي چې خپل موټر وپلورياوس 
عزيز  وحيد ته  . مګر نوموړى په اوس مهال كې د موټر د رانيولو لپاره په كافي اندازه پيسې نه لري يوپير

دغه موټر د راتلوونكي كال له  دولسو مياشتو څخه په يوه  يكولى شداسې وړانديز كوي چې نوموړى 
. افغانۍ وركوي 10000ه ز تيوحيد د وړانديز په بدل كې عز. ريافغانيو په بدل كې وپي   80000مياشت كې د 

افغانيو په بدل كې موټر  90000يعنې د  يته وركو  افغانې عزيز 80000شپږ مياشتې وروسته وحيد ټاكل شوې  
له  . عوايد السته راوړي) قيمت يافغانۍ اصل 80000+ افغانۍ بيانه 10000(افغانۍ  90000ترالسه كوي او عزيز 

  .ىافغانيو تاوان سره مخ شوى د 10000ركه له دې كبله عزيز د خپل موټر د پلورلو له د
  

  ) افغانۍ  اصلي بيه  100000 - افغانۍ عوايد  90000(    
  
انه  نه ع، اما په  دې بېلګه كې  وحيد بي يدسره يو خېل حقايقو له لګې ېلګې حقايق د لومړۍ بېد دغې ب:  بېلګه 2

افغانۍ ضرر  10000د پېرودلو او پلورلو د ونډې اسنادو د بيعانې د شرايطو په انقضا سره وحيد ته  . وركوي
نه وي ، وحيد نه شي كولى د هغۀ لپاره مجرايي تر  ىكه چيرې دغه ضرر د عملياتي لګښت ښكارندو. رسيږي

كله چې د ونډې .  ىمادې ته مراجعه وكړمې  19او 13لپاره  د پورتنۍ موضوع د روښانه كولو .السه كړي 
 افغانۍ د خپلو 10000اسنادو د پلورلو او پېرودلو د امتياز د شرايطو وخت پاى ته ورسيږي، عزيز بايد 

افغانۍ پرته له  10000عوايدو په توګه وښيي ځكه كوم وخت چې د امتياز د شرايطو نېټه پاى ته رسيږي، عزيز 
  .                   او يا شتمني انتقال كړي،  السته راوړې دي دې چې په بدل كې يې نغدې پيسې

  
هر  هغه ګټه  .  د ونډې ګټه سره له دې چې په رسمي توګه نه ده اعالن شوې د ماليې وړ دهلپاره د ونډې لرونكو     6.  13

ونډې  ګټه  د ،چې د شركت د كافي عوايدو په نظركې نيولو سره د شركت لخوا ونډه لرونكو ته وركول كيږي
  .  بلل كيږي 

  
 10000000نوموړي شركت . كې لري واكشركت ټولې پلورل شوې ونډې په  سهامي نجيب اهللا د يو افغان   :بېلګه 1

له دغو . شركت هغه دوه  مركزونه  اداره  كوي چې موټر په كرايه وركوي. افغانۍ عوايد السته راوړي دي
ار شريف كې موقعيت هغه مركز چې په مز. مركزونو څخه يو په كابل او بل په مزارشريف كې موقعيت لري

نه پرته له موټرو څخه عزيز ته اجازه وركوي هر وخت چې وغواړې د كرايې له وركولو  ىلري د نجيب ځو
. افغانۍ تخمينوي 100000آمر د يوه كال   په اوږدو كې له السه تللې كرايه  د مزار شريف  د مركز. استفاده وكړي

ګټه ترالسه كړې  يافغانۍ د ونډې فرض 100000داسې ګڼل كيږې چې نجيب اهللا  له افغان سهامي شركت څخه 
  .ده

  
و يشركت له بهرن ينوموړ. شركت ټولې پلورل شوې  ونډې په اختيار كې لري هامي سنجيب اهللا د يو افغان    :بېلګه 2

په عمومي . او په افغانستان كې يې پر خپلو پېرودونكو باندې پلوري يدلورېونو څخه تلويزونونه پهېواد
پايه  يو پل پلورنځي څخهافغانۍ ده  اوځينې وختونه نجيب اهللا له خ10000توګه د يوه تلويزيون د پلور بيه  

هر ځل چې نجيب اهللا له خپل پلورنځي څخه تلويزيون رانيسي، نوموړى . افغانۍ پيري  8000تلويزيون په 
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شركت په كافي اندازه  ىكه چيرې نوموړ. يف ترالسه كړى دېافغانيو په اندازه يې تخف 2000داسې ګڼي چې د 
نو نوموړى تخفيف د هغې پانګې د بيرته  عوايد ولري،  دغه تخفيف د ونډې د ګټې په توګه ګڼل كيږي كه نه

عوايدو په ارزښت كې د كمښت په توګه د ګڼل كيږي او يا هم د پانګې  ،نه ده وركړې په توګه چې د ماليې وړ
  . ګڼل كيږي

  
مادې   43شي، ېيې نرخ ټاكل شوى وو همخ دچې  شتمنيدا چې يو سهامي شركت خپل ونډه لرونكي ته هغه    :تبصره

  . وشي مراجعه  ،شوې  ده هاو هغې مقررې ته چې د دغې مادې پر اساس  صادر
  

او يا نورو ګټو په ډول ګټه  ۍكه چېرې د يو سهامي شركت لخوا خپلو ونډه لرونكو ته د نغدو پيسو، شتمن    7. 13
نكي په توګه ګټه ونډه لرونكى بايد د يوه ونډه لرو. وركړل شي، دا ټول د ونډې د ګټې په توګه ګڼل كيږي

پرته په كوم بل ډول ترالسه شي، نو په دغه  ه كه چېرې د ګټې وېش د ونډې لرونكي له موقف. ترالسه كړي
  .صورت كې دغه وېش د ونډې دګټې په توګه نه ګڼل كيږې

  
ند كوي د خلك په كې ژو نااړوندههغه بالك چې عظيم او نور . عظيم په كابل ساختماني شركت كې ونډه لري  : بېلګه 1

 د كابل ساختمانې شركت موافقه كوې چې نوموړى بالك به د مرستې په ډول په وړيا. ورانيږې له كبلهزلزلې 
كه څه هم عظيم د خپل استوګنځي د بيا جوړلو لپاره د كابل له ساختمانې شركت څخه يو . ګه بيا جوړ كړيتو

توګن په توګه ترالسه كړې ده  نه د شركت د ونډه څه ګټه ترالسه كړې ده، ولې ګټه يې د نوموړي اپارتمان د اس
  . د اپارتمان د بيا جوړلو لګښت  د عظيم  د ونډې ګټې په توګه نه ګڼل كيږي.  لرونكي په توګه

  
كه چيرې يوه ونډه لرونكې ته ګټه د نغدو پيسو په  توګه نه بلكه د جنس په ډول وركړل شي، دغه ګټه هغه   

  . په ټيټ ارزښت ترالسه كړي هله نرخ ماركېټل كيږي چې ونډه لرونكى يې د وخت د ونډې د ګټې په توګه ګڼ
   

ونډه لرونكي كولى . اجناس پلوري برېښنايي شركت يو ونډه لرونكى دې چې پر خلكو د برېښنابشير د ايسي  : بېلګه 2
 %25په پرتله د ) چې د جنس اصلي بيه ټيټه ده(يي اجناس  په بازار كې د هغوي د ارزښت برېښناشي چې 

افغانيو په ارزښت  10000هجري لمريز كال كې بشير د1385په . ارزښت په بدل كې له شركت څخه  السته راوړي
چې بشير د له دې كبله . افغانۍ وركوي 2500شركت ته  ينوموړ. خه ځينې اجناس ترالسه كويله شركت څ

نو . په ټيټه بيه ملموسه شتمني ترالسه كړې ده هنوموړي شركت ونډه لرونكى دې نوځكه يې دبازار له ارزښت
په بازار كې د جنس بيه  منفي هغه مبلغ .  داسې ګڼل كيږي چې بشير له شركت څخه د ونډې ګټه ترالسه  كړې ده

هجري لمريزكال 1385داسې ګڼل كيږي چې په د ونډې له ګټې څخه عبارت دې او  ىچې بشير تاديه كړى د
  .افغانۍ د ونډې ګټه ترالسه كړې ده 7500كې بشير 

  
دغه اصل د  ونډه لرونكو لخوا پر السته راغلو ګټو باندې تطبيقيږي  ځكه چې د ونډه لرونكو په توګه هغوې   

يوۀ ونډه لرونكي . كړي ديد بازار له  هغه نرخ څخه چې عام خلك اجناس رانيسي په كمه بيه اجناس ترالسه 
ته  د هر ډول ملموسې او نا ملموسې شتمني او يا ارايه شوې ونډې وركړه هغه وخت د ونډې د ګټې په توګه 

هغه پورونه چې د . ګڼل كيږي چې ونډه لرونكي نوموړې شتمني دبازار له ارزښت څخه په كمه بيه رانيولي وي
غه وخت د ونډې ګټې په توګه ګڼل كيږي چې ونډه لرونكى شركت لخوا يوۀ ونډه لرونكي ته وركول كيږې ه

دهغو پورونو په پرتله چې د بانكونو لخوا د سوداګريزو فعاليتونو د ترسره كولو په موخه پېرودونكوته 
  .وركول كيږې په اسانۍ سره ګټه ترالسه كړي
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افغانۍ پور  200000نډه لرونكي په توګه نوموړى دهوټل د يوۀ  و. هوټل يو ونډه لرونكى دې يفياض د سافرين  : بېلګه 3
. ټكټانه وركړي %1افغانۍ يعنې د پور مبلغ جمع  202000فياض  مكلف دې  چې يو كال  وروسته . ترالسه كوي

كه چېرې فياض له يوه سوداګريز بانك څخه پور ترالسه كړى واى نو د هغۀ د بيا وركړې مبلغ به له يوه كال 
دا چې فياض دبازار له ارزښت څخه په ). ټكټانه % 5يعنې دپور مبلغ جمع ( اى افغانۍ و 210000څخه وروسته 

د ونډې . كمه اندازه ګټه السته راوړې ده، نو د نوموړي السته راغلې ګټه د ونډې دګټې په توګه ګڼل كيږي
ت لخوا ګټه له هغه اضافي مبلغ څخه عبارت دې  چې د پور د ټكټانې د نورم له دركه السته راغلى او د شرك

ې وړ يهغه مبلغ چې د ټكټانې په توګه ګڼل كېږې له هغه تفاوت څخه عبارت دې چې د تاد. برابرشوى دې
او شركت ته د تاديې وړ ټكټانې يعنې ) كه چيرې پور له يوه سوداګريز بانك څخه ترالسه شوې وې ( ټكټانې 

  .افغانۍ  ترمنځ موجود دې 8000
  

د داسې امتياز مستحق وګڼل شې چې وكولى شي له هر ډول محصول او كه چېرې ديوۀ  شركت ونډه لرونكى   
سره استفاده وكړي، نو د  ۍو څخه په اسانيرو خلكو په پرتله د شركت له شتمنيا كم تخفيف نه پرته  د نو

  .شركت له شتمنېو څخه په منصفانه توګه استفاده د ونډې ګټې په توګه ګڼل كيږي
  
د موټرو ورځنۍ .نوموړى شركت پېرودونكوته موټرپه كرايه وركوي.  ت كې ونډه لريشرك) اويد(عارف په   : بېلګه 4

عارف د خپلې كورنې د ليدو لپاره له كابل څخه جالل آباد ته ځي  او د پنځو ورځو لپاره . افغانۍ ده 2000كرايه 
افغانۍ  د  1000د ورځې  دىپه دې خاطر چې عارف دنوموړي شركت ونډه لرونكى . يو موټر په كرايه نيسي
ګټې په د دا چې عارف په نوموړي شركت كې ونډه لري نو السته راغلې ګټه يې د ونډې .  موټر كرايه وركوي

افغانۍ  1000افغانۍ منفې  2000توګه ګڼل كيږي د بازار د ارزښت  او د عارف لخوا د تاديه شوي مبلغ يعنې 
  . افغانۍ ده 5000د پنځو ورځو ګټه  .  ارت دېافغانۍ كيږي د ونډې له ګټې څخه عب 1000ترمنځ تفاوت چې 

  
كه چېرې يو مېشت افغان شخص په افغانستان كې نامستقله نمايندګي ولري او دغه نمايندګي هغۀ غير     8. 13

پر (مېشت افغان شخص ته او يا هغه شخص ته چې له غير مېشت افغان سره اړيكې لري يو مقدار مبلغ 
لخوا غير مېشت  ۍتاديه كړي، د نامستقلې نمايندګ) مادې لمخې 102انون د قد  عايداتو باندې د مالياتو

 ۍدا چې آيا تادياتو صورت نيولى او كه نه ، د نامستقلې نمايندګ. شخص ته دغه وركړه  ونډه بلل كېږې
د خپلو فعاليتونو له ليارې د كال په اوږدو كې   يكه چيرې نامستقله نمايندګ. دفاتر او اسناد بايد وكتل شي

ګټه السته راوړي او دغه ګټه د مالي كال په  وروستي بېالنس كې دعوايدو په توګه  ونه ښودل شي، نو داسې 
  .د ونډې دغه فرضي ګټه د ټولو موضوعي مالياتو تابع ده. ګڼل كيږې چې دونډې ګټه وېشل شوې ده

  
انفرادي مېشت شخص دې چې په افغانستان كې په صادراتي او وارداتي سوداګريزو  ىكاشف يو پاكستان  : بېلګه 1

كاشف غواړي چې خپل صادراتې او وارداتي سوداګريز فعاليتونه  د يوې . فعاليتونو كې بوخت دې
د كال په پيل كې  د  نامستقلې . نامستقلې نمايندګۍ  په توګه پرمخ  بوزي نه  د يو سهامي شركت په توګه

  : ىايندګۍ بېالنس په الندې ډول دنم
                      مكلفيتونه            شتمني                                              

  1000000        د وركړې وړ حساب               1000000              نغدې پيسې    
  8000000    السته راتلونكې پيسې  

  سرمايه           10000000             موجوده  ونډه 
  10000   سرمايه                      50000              د دفتر فرنيچر    

  18040000   عوايد                                                               
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د كال په پاى كې د نوموړې نمايندګۍ  بېالنس په .  عوايد نه دي السته راوړي هېڅشركت دكال په اوږدو كې  
  : الندې ډول دې

  
  

                      مكلفيتونه      شتمني                                           
     1000000          د وركړې وړ حساب          2000000             نغدې پيسې    

  7000000  راتلونكې پيسېالسته 
  سرمايه            10000000     موجوده  ونډه   
  10000   سرمايه                              50000     د دفتر فرنيچر  

  18040000   عوايد              
  

فرضي ګټه  هېڅد دغو حقايقو په نظر كې نيولو سره داسې ګڼل كيږي چې دغې نامستقلې نمايندګې د ونډې 
افغانۍ  ښودل  1000000ترو او اسنادو  كې يواځې د نامستقلې نمايندګې هغه اولې په  دف.  نه شي معلوميداى

دغه ټولې نغدې پيسې تر اوس مهاله  د نامستقلې نمايندګۍ  . شوي  چې له پورونو څخه  يې ترالسه كړي دي
 له دېكبله نو. نه په افغانستان كې دماليې وړ دهد دغه نغديه مبلغ هر ډول ټكټا. په  دفاترو كې موجودې دې

  .ډول د ونډې ګټه نه ده وېشل شوې هېڅ
  
كاشف يو پاكستانى انفرادې مېشت شخص دې چې په افغانستان كې د يو صادراتې او وارداتې شركت    : بېلګه 2

سوداګريز فعاليت د يوې نامستقلې  يوارداتي اكاشف غواړې چې خپل صادرات. اداره پر غاړه لري
د كال په پيل كې د نامستقلې نمايندګې . په توګه پرمخ بوزي نه د يو سهامي شركت په څېر ۍنمايندګ

  :بېالنس په الندې ډول دې
  

                      مكلفيتونه      شتمني                                                              
  1000000  د وركړې وړ حساب                               1000000      نغدې پيسې                 
     8000000   پيسې  ېالسته راتلونك

  سرمايه                       10000000     موجوده ونډي   
  10000   سرمايه                                50000     د دفتر فرنيچر   

  18040000   وايدع        
  

د كال په پاى كې د نوموړې . افغانۍ عوايد السته راوړي دي 1000000د كال په اوږدو كې نوموړې شركت 
  :نمايندګۍ  بېالنس په الندې ډول دې

  
                      مكلفيتونه    شتمني                                                  

  1000000   د وركړې وړ حساب                  2000000     نغدې پيسې             
   8000000  السته راتلونكي پيسې 

  سرمايه           10000000    موجوده ونډي           
  10000  سرمايه                         50000    د دفتر فرنيچر      

  19040000  عوايد           
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فرضي ګټه نه  هېڅنامستقلې نمايندګې د ونډې  هچې دغ د دغو حقايقو په نظركې نيولو سره داسې ګڼل كيږي
افغانۍ اضافي عوايد السته  1000000كه څه هم نامسقلې نمايندګۍ  د كال په اوږدو كې . شي معلوميداى

په همدې توګه  هغه ټكټانه چې  . راوړي دي، دغه عوايد بايد دنمايندګۍ  په بېالنس كې وښودل شي
  .افغانيو څخه السته راوړې په افغانستان كې د ماليې تابع ده 1000000نوموړې نمايندګۍ  له  

  
كاشف يو پاكستانى انفرادې مېشت شخص دې چې په افغانستان كې د يو صادراتې او وارداتې شركت   :بېلګه 3

وارداتې سوداګريزفعاليت  ديوې نامستقلې نماينده او  كاشف غواړې چې خپل صادراتې. اداره پرغاړه لري
د كال په پيل كې د نامستقلې نمايندګې بېالنس په . توګه پرمخ بوزي  نه د يو سهامي شركت په څېرګې په 

  :الندې ډول دې
  

                      مكلفيتونه     شتمني                                                   
  1000000   د وركړې وړ حساب                   1000000               نغدې پيسې  

     8000000   السته راتلونكي پيسې
    سرمايه           10000000    موجوده ونډه  

  10000   سرمايه                         50000     د دفتر فرنيچر     
  18040000   عوايد           

  
د كال په پاى كې د نمايندګۍ  . افغانۍ عوايد السته  راوړ ي  دي 1000000نوموړې شركت  ،د كال په اوږدو كې

  :بېالنس په الندې ډول دې
  

                      مكلفيتونه                       شتمني                                  
  1000000    د وركړې وړ حساب           1000000      نغدې پيسې           
   8000000     پيسېالسته راتلونكي 

  سرمايه                    10000000     موجوده ونډه      
  10000   سرمايه                              50000                د دفتر فرنيچر   

  18040000   عوايد             
  

افغانيو   1000000د دغو حقايقو په نظركې نيولو سره داسې ګڼل كيږي چې د دغې نامستقلې نمايندګې له
 1000000يعنې نمايندګۍ  دكال په اوږدو كې . فرضي مبلغ څخه  دونډې وركړل شوې ګټه معلوميداى شي

پورتنى  مبلغ د نمايندګې بېالنس په هغه برخه كې چې نغديه مبلغ په . افغانۍ اضافي عوايد السته راوړي دي
په همدغه اندازه كم شوي دي او په پاى كې اما پورونه . كې ليكل كيږي د زياتوالي په ډول در ج كړل شوى دې

  .  كې زياتوالى نه دې ښودل شوى) 1000000( دنمايندګۍ  د سرمايې په اضافي مبلغ  
  

افغانۍ عوايد ترالسه كړي دي  خو د نمايندګۍ  په سرمايه كې  1000000سره له  دې چې نامستقلې نمايندګۍ  
افغانيوپه اندازه ډېروالې نه دې ښودل شوى نوله دې كبله داسې ګڼل كيږي چې دغې نماينده ګې    1000000د

  .ماليې تابع ده %20افغانۍ ور كړي دي  او په دغه صورت كې دونډې ګټه د 1000000كاشف ته 
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يندګيو او سهامي دا چې  د نامستقلو نمايندګيو پر ګټو باندې د مالياتو له وضع كولو څخه هدف د نما   :تبصره
شركتونو ترمنځ د يو متوازن مالياتي برخورد برقرار ساتل دي، د نمايندګۍ د ماليې وړ عوايدو د محاسبې 

  . په وخت كې د وركړل شوې  فرضي ونډې ګټه  د مجرايي وړ ده
  

سهامي پر هغه غير مېشت شخص باندې چې د يو بايد " د نامستقلې نمايندګۍ پر ګټو باندې ماليات "   9. 13
چې شركت كورنى دې او كه بهرنى په  نهشركت په توګه يې په افغانستان كې پانګه اچولې ده پرته له دې 

  .مساوي توګه تطبيق كړل شي
  

يوسكو او كانكو په يو افغان . يوسكو يو امريكايي سهامي شركت او كانكو يو كاناډايي سهامي شركت دې  : بېلګه
كال په  د. ونډه لري ٪40په كې  كانكو او ٪60په كې  كوي چې يوسكوسهامي شركت كې ګډ فعاليت  ترسره 

  :هغوې د شركت لومړى  بېالنس په الندې ډول دې كې د لومړيو
  

                      مكلفيتونه    شتمني                                                                  
 1000000   د وركړې وړ حساب                            1000000    نغدې پيسې      

  7000000  السته راتلونكي پيسې
 سرمايه                      10000000                  ېموجوده ونډ

 10000   سرمايه                             50000          د دفتر فرنيچر        
  18040000  عوايد                                         

  
افغانۍ عوايد السته راوړي دې نو د كال په پاى كې د نمايندګۍ  1000000نوموړي شركت د كال په اوږدو كې 

  :ىبېالنس په الندې ډول د
    

                      مكلفيتونه      شتمني                                                        
  1000000  د وركړې وړ حساب                    2000000               نغدې پيسې        

  7000000   السته راتلونكې پيسې 
  سرمايه                    10000000               موجوده ونډه      

  10000   سرمايه                 50000               د دفتر فرنيچر     
  18040000   عوايد                                                    

  
افغانيو د ډېروالي سبب  1000000افغانيو اضافي مبلغ هغه ګټه ده چې د شركت په عوايدو كې بايد د  1000000د 
 افغانيوډېروالى دشركت په عوايدوكې نه دى ښودل شوى1000000له حقايقو څخه داسې څرګنديږي چې د . شي
افغانۍ او دكانكو  600000داسې ګڼل كېږي چې ديوسكوشركت . افغانيوفرضي وېش شونى دې 1000000نو د

نوموړي شركتونه كه چيرې ثابته كړي . افغانۍ د ونډې ګټې له وېش څخه ترالسه كړي دي  400000شركت      
  .ردكړې چې دغه وېش په مختلفونسبتونوسره تقسيم شوى دې نو هغوې كوالى شي دغه فرضيه 

  
دنوموړې موضوع دالښه وضاحت (د ماليه وركوونكي عوايد چې محاسبه يې د ورستۍ طريقې پر اساس   10. 13 

ترسره شوې ده  له هغو عوايدو څخه ) لپاره پرعايداتوباندې دمالياتوقانون پنځم فصل ته مراجعه وكړي
  .راغلي ويعبارت دي چې  له  پلور، ټكټانې ، كرايې او داسې نورو څخه السته  
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كه چېرې . افغانيوته رسيږې 8700000شركت نغدې پلور  محدودالمسؤليت هجري لمريزكال كې د يو1384په     : بېلګه
هجري لمريز په وروستۍ مياشت كې السته راغلي وي اوهمدغه پيسې  1384افغانيو پلور د 300000د 

ې نه وې تاديه شوي ،نوپه دغه صورت هجري لمريز كال  تر لومړۍ مياشت پور 1385دراتلونكي كال يعنې 
د محاسبې د وروستې . هجري لمريز كال له پلور سره جمع او محاسبه كيږي 1384افغانيو پلور د 300000كې د

طريقې پر اساس فرو شات د هغو داجرا په وخت كې دعوايدو په توګه ګڼل كيږي نه د پيسودترالسه كولو په 
ايد چې د محاسبې د وروستۍ طريقې پر اساس دمالي كال په دنوموړي شركت دماليې وړ عو.  وخت كې

هغه مبلغ چې واقعاً ( افغانۍ 8700000كيږي نه  ) مجموعې پلور(افغانۍ  9000000اوږدوكې السته راځي 
  ) . السته راغلى

  
  

 
  د مالياتو نه تابع عايدات

  : څوارلسمه ماده
حكمي اشخاصو په  دحقيقي او تابع ندي، دمالياتو عايداتو الندې ترالسه شوي مبالغ پر )1(

  : اظهارليك كې نه شامليږي
  

 دولتونو، بهرنيو مكافات چې د جائزې او انعامونه، لخوابخشش،تحفې، دحكومت .1
 ټولنيز ادبي فعاليتونو، هنري، يا غيرانتفاعي مؤسسولخوادعلمي، مؤسسو نړيوالو

 ،وركول كيږې په منظور نړيوال تفاهم دتقديرولو پرمختګ او
 اصالح اوترقۍ په منظور د ښودنو فني كفايت او مسلكي او د يا زياتيدو د معلوماتو د .2

 ،فيلوشيپونه اونورې مرستې رشيپونه،سكال
 ،اودبيكارۍ دبيمې له ګټوڅخه عايد له بيمې)تصادم( ټكر د صحي او .3
 ،د چې له مړينې وروسته وركول كيږېدژوند له بيمې څخه عاي .4
 ،راپيداشووزيانونوغرامات يا تالفيادې څخه دله ټپ،ناروغۍ يا دحيثيت له اع .5
 ،استقراض .6
وله صادرولوڅخه السته د سندون)قرضې(د شركتونوپه واسطه دونډې دسندونواود پور .7

 ،راغلى عايد
الحاق له الرې دشتمنۍ ترالسه دكورنيوسهامي شركتونواو نورو حكمي شخصيتونود  .8

 ،كول
د داين په واسطه د مديون دحقوقودسلبولوله الرې دمنقولې اوغيرمنقولې شتمنۍ ترالسه  .9

 ،كول
 ، له مديونينوڅخه د اصل پور ترالسه كول .10
دشخصي حسابونود مفادى د صندوق او) پس انداز(په دولتي بانكونو كې شامل د سپما .11

 ،اماناتوګټه
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ماده د هغو عوايدو په اړه حكم كوي  چې له ناخالصوعوايدو څخه جال 14پرعايداتوباندې دمالياتوقانون     1. 14
  .كه چېرې عوايد په څرګند ډول  جال شوي نه وي  نو په عادي  عوايدو كې شامليږي. ګڼل شوي دي 

  
چې د دندې د ترسره كولو په وخت كې د .او جايزې په تادياتوكې نه شامليږېهغه  مرستي،سوغاتونه    2. 14

مرستې، سوغاتونه اوجايزي په ښه ډول د دندو . خدمتونوپه بدل كې د دولت لخوا كاركونكو ته وركول كيږي
او غيرمعمولوخدمتونو د ترسره كولوپه بدل كې اويا دالسته راوړنو څخه د ستاينې په موخه او په نورو 

پورتنۍ ياد شوې  مرستې،سوغاتونه اوجايزې د كاركوونكو د زيار . انګړو حاالتوكې وركول كيږېځ
كلني بخششونه،اضافه كاري، بيا .ايستنې اويا دهغوې دښوالسته راوړنو د ستاينې په بدل كې وركول كيږي

كي د ماليې اونورې هغه ګټې چې يوه كاركوونكي ته وركول كيږي،د السته راوړون) پس پرداخت(وركړه 
 .وړعوايدو يوه برخه ګڼل كيږي

  
دغه .  افغانۍ  مرسته ترالسه كوي  5000يوه كورنۍ چې  ديوې پيښې له امله  زيانمنه شوې ده  له  دولت څخه    : بېلګه 1

  .يوه غړي په ماليې وړعوايدوكې نه شامليږي هېڅافغانۍ د نوموړۍكورنۍ د  5000
  

  .د كورنيواوبهرنيو نهادونو لخوا وركول كيږي  دماليې وړ نه دېهغه مرستې اوبخششونه چې    :  تبصره
  
د طب يوه ډاكټر د روغتيايي كلينيكونود ودانولو، په مختلفوساحوكې د نورو كلينيكونو لپاره داسانتياؤ   : بېلګه 2

هغۀ  دنوموړي  ډاكټرخدمتونه د دولت لخوا. او د اړتيا وړ وسايلو د برابرولولپاره خپل ژوند وقف كړى دې
ډاكټر ته وركړل شوې مادي مكافات دماليې وړ . ته دمادي او معنوي مكافاتو په وركولوسره ستايل كيږي 

  .نه دي
  
د نوبل د نړيوالې جايزې څخه هغه السته راغلي عوايد چې د يوې غيرانتفاعي نهاد لخوا وركول كيږي له  : بېلګه 3

  . مالياتوڅخه معاف دي
  

له تحصيلي  بورسونو او فيلوشيپونو او يا له  مسلكي  اوتخنيكې روزنيزو پروګرامونوڅخه السته راغلې     3. 14
ټولې پيسې  له ماليې څخه معاف دي ځكه دغه پيسې يواځې د سفر،استوګنځي ، ښوونې فيس ، كتابونو  

  . او نورو لګښتونولپاره  وركول كيږي
  

غۀ دسفرلګښت، دهوټلبل، د استوګنځي لګښت ،دزده كړې يوزده كوونكى تحصيلي بورس چې ده  : بېلګه
 5000حق،فيس،كتابونه،روغتيايي اونور لګښتونه په كې شامل دې ترالسه كوي او برسيره پردې دمياشتې

د پورتنېولګښتونولپاره چې . افغانۍ دكاليو د رانيولو،خوړو او نورو شخصي لګښتونولپاره وركول كيږې
كه چېرې نوموړى زده كوونكى له دولت څخه نورې .كومې پيسې وركول كيږې له ماليې څخه معاف ګڼل دي 

د دولت د كاركوونكي  ولې كه چېرې  نوموړى.اضافي مرستې  ترالسه كړې ، هغه هم له ماليې څخه معاف دي
په توګه خپل ټول معاش اويا يې يوه  برخه ترالسه كړي، نوپه دغه صورت كې دنوموړي معاش دماليې تابع 

  .دې
  

يي د خپلې  يوه شخص هغه مبلغ چې دبيمې له شركتونوڅخه يې د زيانونو،مصيبتونواو ناروغيو له كبله د    4.  14
  . تابع نه دي  بيمې په بدل كې السته راوړى دې  دماليې
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يوانفرادي شخص د ناروغيواوټپې كيدو په مقابل كې دبيمې په يوه شركت كې چې په هره مياشت كې دبيمې   :بېلګه 1
نوموړى شخص په يوه ترافيكي پيښه كې ټپي كيږي چې د هغۀ  . حق وركوي، خپل ځان بيمه كړى دې

مې دشرايطو پراساس نوموړي شخص ته د بي. دعوايدو د زيان، روغتيايي لګښت اومعيوبيت سبب  ګرځي
  .دغه السته راغلى عايد د ماليې وړ نه دې. افغانۍ دهغۀ د غوښتنې په بدل كې وركول كيږې  10000000

  
دنوموړي شخص استخدام كوونكې اداره  . يوانفرادي شخص دخپلې دندې د ترسره كولوپه مهال ټپي كيږي  :بېلګه 2

د بيمې شركت نوموړي شخص ته . ول كاركوونكي دبيمې مستحق دي دبيمې داسې پاليسي لري چې د هغۀ ټ
سره له دې چې نوموړي شخص دغه شركت ته د خپل ځان .افغانۍ وركوي 10000000دهغۀ دغوښتنې په بدل كې 

  .  لپاره مياشتنۍ حق البيمه نه ده  وركړې، نوموړى له ماليې څخه معاف دې
  

مبلغ چې د هغۀ د مرګ نه وروسته ترالسه كيږي او پخوا يې د ژوند  هغه بيمه شوي شخص السته راغلى د    5.  14
 .بيمه لرله ، له ماليې څخه معاف دې

  
يوانفرادي شخص دبيمې داسې پاليسې لري چې دنوروشرايطو دبرابرولو برسيره  د بيمه شوي شخص له   : بېلګه 1

  .دغه عوايد دماليې وړنه دې. افغانۍ وركړي  2000مرګ نه وروسته هم بايد دغه شخص ته په مياشت كې 
  

پرته له دې چې كوم شخص دګټې السته راوړونكى دې اويا د بيمې ګټه  څنګه وركول كيږي ، د بيمې دشركت   : تبصره
  .لخوا وركړل شوى مبلغ پرعايداتوباندې د مالياتوتابع نه دې

  
. ې خپل ژوند له السه وركوييوانفرادي شخص د دندې دترسره كولوپه مهال په يوه ترافيكې پيښه ك  : بېلګه

دنوموړي شخص استخدام كوونكې اداره  دبيمې داسې پاليسي لري چې د هغۀ ټول كاركوونكي دبيمې 
دبيمې شركت د ژوند د بيمې مبلغ چې دبيمې په پاليسۍ كې ټاكل شوى دې د مړ شوي شخص .  مستحق دي 

ص  د بيمې خپل حق نه وه تاديه كړى، سره له دې چې مړشوي شخ.  دګټې السته راوړونكي شخص ته وركوې
  .  وركړل شوې بيمه له ماليې څخه معاف ده

  
  .هغه مبلغ چې  دشخصي ټپونو،ناروغيواويا نورو مصيبتونو په بدل كې  تاديه كيږې ، دماليې وړنه دې     6.  14

 
دغه  .افغانۍ ترالسه كوي 10000يوشخص په يوه ترافيكې پيښه كې ټپې كېږې او د ټپونو د جبران لپاره    : بېلګه 1

  .السته راغلى مبلغ  د ماليې وړ نه دې
  
دغه مواد . يوشخص په يو شركت كې كار كوي او د تل لپاره له  مضرو كيمياوي موادو سره په تماس كې دې   : بېلګه 2

محكمه په دې هكله داسې حكم كوي چې نوموړى شركت . نوموړى شخص د معيوبيت په ناروغۍ اخته كوي
د معيوب شخص لخوا . افغانۍ وركړي2000دغه شخص ته دهغۀ د معيوبيت په دوران كې د مياشتې   بايد 

  .دغه السته راغلى مبلغ د ماليې وړنه دې
  

  . د پور له دركه السته راغلي عوايدد ماليې وړ نه دي    7. 14
 
نوموړى السته . افغانۍ ترالسه كوي 25000يوانفرادي شخص د اعتبارې سند په بدل كې له بانك څخه    :بېلګه

  . راغلى مبلغ  د عوايدو په توګه نه ګڼل كيږي او د ماليې وړ هم نه دې
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هغه عوايدچې ديوشركت لخوا دپور د سندله پلور اويا د ونډې دسند د صادرولو له  دركه السته راځي، د      8. 14
  . ماليې وړ نه دي 

    
 1000صادرولو له كبله  په خپله سرمايه كې زياتوالى راولي چې د هرسندارزښت يوشركت د ونډې د اسنادو د   : بېلګه 1

افغانۍ ده   1000ونډې اسنادو د پلور له دركه  چې ديو سند بيه يې  10000نوموړى شركت د  .   افغانۍ دې
  . د غه السته راغلى مبلغ دماليې وړ نه دې. افغانۍ السته راوړي  10000000

  
ټكټانې سره چې د تاديې وړدي  %5افغانۍ دې  د  5000يوشركت خپل د پوراسنادچې دهرسند ارزښت يې   : بېلګه 2

سندونه چې دهرسند بيه 1000نوموړى شركت دپور . كاله وروسته بيا وپيرل شي 10نوموړي اسناد بايد . پلورې 
  .اليې وړ نه دېافغانۍ دم  5000000له دغه پلور څخه السته راغلې . افغانۍ دې پلورې 5000يي 

  
مبلغ دماليې وړ  اضافيكه چيرې دپور داسنادو  له ارزښت  څخه  ډېرې پيسې ترالسه كړل شي ، السته راغلى   : تبصره

كه چيرې دپورداسناد د هغو د بازار له ارزښت څخه  په ټيټه بيه وپلورل شې ،د نوموړو اسنادوپه . تابع دې 
اضافي السته راغلى مبلغ چې  د . ت په توګه ګڼل كيږيارزښت كې دغه راغلى كمښت د مجرايي وړلګښ

قيمت په نامه هم نومول كيداى شي ، د پور داسنادو په دوران كې دټكټانې دكمښت سبب ګرځي په  اضافي
ډېرښت اوكمښت . ټكټانې سبب ګرځي اضافيداسې حال كې چې دپورداسنادو په دوران كې دغه كمښت د

) وى وخت دپور دسند دصادرلونه پيل دبيا پيريدنې تر تاريخ پورېټاكل ش(بايد د پور دسند د معياد 
  . پراساس و ټاكل شي

  
هغه شتمنې چې دشراكتونو او ونډه لرونكو له  مدغم كيدو څخه السته راځي هغه وخت د ماليې تابع نه      9. 14

  :  له  الندې  شرايطو سره سمون ولري ،ګرځي
  

لمريز كال دسوداګرې قانون اويا دكوم بل قانون لمخې پورتنې معامله هغه وخت د  1334د   .أ 
مدغم شوې معاملې په توګه ګڼل كيږي چې د مدغم شوي شركت ونډه لرونكي نوي تاَسيس شوي 

  .شركت ته انتقال كړل شي
  
شركتونه سره يوځاى كيږي او د يو ځاى والي د پروسې ) ب (او) الف(ديونوي سهامي شركت دجوړلو لپاره د  : بېلګه 1

شركتونو د پورونو په ګډون دهغوۍ نغديه شتمني ) ب( او ) الف( په دوران كې نوى تاسيس شوى شركت د 
يس شوي شركت كې  د ونډې د شركتونه  په نوي تاس) ب( او ) الف ( د .    او نورې شتمني ګانې السته راوړي

ډول  هېڅشركتونه ) ب( او) الف(په دغه معامله كې د. خپلو اسنادو په بدل كې  د ونډې اسناد السته راوړي 
سهامي شركتونو خپل د ونډې اسناد دنوي ) ب( او ) الف ( د دې په خاطر چې  د . عوايدالسته نه راوړي

  .،نوله دې كبله دعوايدوپه ښودلوباندې مكلف نه ديتاسيس شوي شركت له اسنادو سره تبادله كړي دي
  
د نقيب اهللا د ونډې اسنادو لومړنى ارزښت .سهامي شركت ټولې ونډې  په   اختيار كې لري ) الف( نقيب اهللا  د  : بېلګه 2

سهامي )  ب(وحيد د . افغانيوته رسيږي 500000اوس وخت كې دنقيب اهللا دونډې ارزښت . افغانۍ دې 10000
افغانيوته  20000د و حيد  دونډې اسنادو لومړنۍ ارزښت .  ټولې ونډې په خپل  اختيار كې لري شركت 
نقيب اهللا او وحيد داسې پريكړه .افغانۍ ارزښت لري 500000اوس مهال د وحيد  دونډې اسناد هم . رسيږي

په نوي تاسيس د شركتونو د يوځاى والي په نتيجه كې . كړي) مدغم( كوي چې خپل شركتونه سره يوځاى 
افغانۍ نغدې  50000قطعي اسناد او45قطعې  اسناد او وحيد دونډې    50شوي شركت كې نقيب اهللا د ونډې
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ديوځاى والي په نتيجه كې چې نقيب اهللا د ونډې كوم اسناد ترالسه كوي،دغه  معامله .  پيسې السته راوړي
افغانيو انتقالي ارزښت په بدل كې السته  10000قطعې اسناد د 50نقيب اهللا دونډې . دماليې تابع نه ګرځي

دونډې هغه اسناد چې وحيد ترالسه كړي دي د . نغدې پيسې السته راوړي %10ونډه او %90وحيد له . راوړي 
د وحيد . افغانيوانتقالې ارزښت لري 18000د وحيد لخوا السته راغلې د ونډې اسناد  د.ماليې تابع نه ګرځي

 20000افغانۍ منفي  50000(افغانيو ګټه  30000وحيد بايد د. بلغ دماليې وړ دېلخوا السته راغلى نغديه م
سهامي )  ب(او)الف (په دغې معامله كې د. وښيي) اصلي قيمت څخه عبارت دې %10افغانۍ چې له 

  . شركتونه  نه ګټه اونه هم ضرر ترالسه كوي
  

يو سهامي اويا  كيداى شي يوافغان مېشت شخص دونډې اسناد اويا خپله نوره شتمني  .ب 
ونډه او  %5شركت ته په دې شرط انتقال كړي  چې له انتقال نه  وروسته   محدودالمسؤليت يو

نو د ونډې اسناد بايد د ونډې دارزښت اود رايه وركولو د .  يادونډې  نور ډېر اسناد ولري 
  .صالحيت له نظره  وټاكل شي

  
اشخاص دي  او غواړي چې په كابل كې د كاليود يوپلورنځې دپرمخ نقيب اهللا او وحيد دوه افغان مېشت   : بېلګه 1

ونډې  %50افغانيو او 500000نقيب اهللا په نوموړي شركت كې د.بيولو په موخه  يوسهامي شركت تاسيس كړي
 200000ونډه لري او  د دغو كاليوله دركه د %50وحيد هم دكاليوپه دغه شركت كې . په بدل كې شريكيږي

نقيب اهللا نه شي كولى خپله ګټه اويا ضرر وښيي ځكه هغۀ افغاني . زښت لومړنۍ پانګه لريافغانيو په ار
څخه زياته ونډه لري نو  %5دا چې وحيد په نوموړي شركت كې له . اسعار شركت ته انتقال كړي دي
اد افغانيو په بدل كې دنوموړي شركت د ونډې اسن 200000وحيد  د . دپيسوانتقال دماليې تابع نه ګرځي

  .افغانيو په ارزښت كالي ترالسه كوي   200000ترالسه كړي دي او شركت هم د 
  
شركت ټولې ونډې په  محدودالمسؤليت نقيب اهللا او وحيد دوه افغان مېشت اشخاص دي چې په ګډه د يو  :بېلګه 2

ب غواړي چې په ادي. د نقيب اهللا دتره ځوى اديب يو څه اندازه  داستفادې وړ وسايل لري. خپل اختياركې لري
اديب خپل . شركت كې دسوداګرۍ د ونډې اسناد تر السه كړي نو خپل وسايل نوموړي شركت ته تسليموي

نقيب اهللا او وحيد پريكړه كوي چې د وسايلوپه بدل كې اديب . افغانيوپه ارزښت وركړي دي  100000وسايل د
 %7ديب ته وركول كيږې د شركت له د ونډې كوم اسناد چې ا. ته په خپل شركت كې دونډي اسناد وركړي

 175000د ونډې نوموړي اسناد تقريباً د. ارزښت سره معادل دي  او اديب د راېې وركولوحق نه لري
. اديب دخپلې شتمنۍ دانتقال له كبله په نوموړي شركت كې د رايې وركولو حق نه لري.افغانيوارزښت لري

شركت . افغانيوګټه مشخصه كړي  75000ې كبله اديب بايد د دغه انتقال د اديب لپاره د ماليې وړ دې نوله د
افغانيو لومړنى ارزښت يې  175000يعنې د ( نوموړي وسايل  د بازار په  مناسب ارزښت سره  ترالسه كړي دي 

  ). السته راوړى دې
  
شركت ټولې ونډې په  محدودالمسؤليت نقيب اهللا او وحيد دوه افغان مېشت اشخاص دي چې په ګډه  ديو : بېلګه 3

هغوې دواړه پريكړه كوي چې نقيب اهللا بايد يوڅه اندازه  ځمكه چې ارزښت يې د مخه ټاكل . اختياركې لري
دواړه ونډه لرونكي موافقه كوي چې شركت ته د ځمكې د . شوى دې محدودالمسؤليت شركت ته انتقال كړي
نقيب اهللا خپله . ګټې حق وركړي  %2ركت په ارزښت كې د انتقال په بدل كې نقيب اهللا  ته  د رايې وركولو او د ش

سره له دې . ونډه لري %48او وحيد  %52له انتقال څخه وروسته نقيب اهللا . ځمكه نوموړي شركت ته انتقالوي
چې درايې وركولو د حق او ارزښت له ( شركت  محدودالمسؤليت چې نقيب اهللا دخپلې ځمكې په بدل كې له 

اويا هم له هغې څخه زياته ټكټانه  نه ترالسه كوي، دغه انتقال دماليې تابع نه  %5څخه ) دركه ټاكل شوى دې
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او همدارنګه د نهاد  دځمكې له انتقال څخه وروسته نقيب اهللا په نوموړي نهاد كې دراى وركولو. ګڼل كيږي
  . او ياهم له هغۀ څخه زيات  حق لري  %5په ارزښت كې 

  
وونكى يې د تاديه شوي مبلغ په بدل كې له پوروړي څخه ترالسه كوي د عوايدو په هغه مبلغ چې پور ورك  11. 14

د مستاجر لخوا مالك ته د وركړل شوې مالي . توګه نه ګڼل كيږي او پرعايداتو باندې د مالياتو تابع نه ګرځي
  . نه ګڼل كيږيد اجارې وړ شتمنۍ په بيه د پانګې اصلي مبلغ څرګندوي او د مالك د ماليې وړ عوايد   اجارې

  
هغه ټكټانه  چې په افغانستان  كې د حكومت يا ښاروالېو لخوا د پور د اسنادو له كبله وركول كيږي پرته له    11. 14

) كورنى يا بهرنى ( د سهامي او يا محدودالمسؤليت شركت )  افغان يا بهرنى(دې  چې آيا د انفرادي شخص 
  . له  ماليې څخه معاف دي ،لخوا ترالسه كيږي

  
افغانۍ  500000يو محدودالمسؤليت شركت له حكومت څخه د پور يوسند رانيسي  چې مجموعې ارزښت يې     : بېلګه 1

ددې په خاطر چې دغه عوايد د . ماليې وزارت د خزاينو رياست هركال نوموړي شركت ته  ټكټانه وركوي.  دې
دولتې پورد اسنادو له دركه ترالسه شوي دي ،دمالياتوتابع نه ګرځي  او نوموړى شركت هم مكلف نه دې چې 

  .دغه عوايد په خپل مالياتي  اظهارليك كې شامل كړي 
  

فقرې د حكمونو د تطبيق لپاره د شركتونو لخوا السته راغلې ټكټانې د شركت د شريكانو  12مې مادې د 14د     12. 14
  . د السته راغلو عوايدو په توګه ګڼل كيږي

  
په عوايدو كې نه شامليږي مګر د ترالسه شوې شتمنۍ ارزښت د سوغات، تركې، وصيت او ميراث له ليارې   13. 14

  . د ماليې وړ شمېرل كيږي څخه السته راځي و شتمنيان داش هغه عوايد چې له 
   

 
 

  د احتراقي موادو مالياتي معافيت
  : پنځلسمه ماده

دغذايي موادو،احتراقي موادو اوهغوجنسونودبيې له  دركه عوايد چې توليدونكي شخص يا يې د 
دي،پرعايداتوباندې له كورنۍ غړوهغه په مصرف رسولي يايې ترګټې اخستنې الندې نيولي 

 .مالياتوڅخه معاف دي
 
 

هغۀ شخص ته ويل كيږي چې اجناس او وسايل د خپلې او نورهغواشخاصو داستفادې  " ونكىكو توليد "   1.  15
  .لپاره  توليدوي چې له ده سره تړاو لري 

 
ديوه كال په اوږدوكې دغه .  يوصنعتكار دتركاڼې يو دوكان لري او په دغه دوكان كې فرنيچر توليدوي  : بېلګه

نوموړى صنعتكار مكلف نه . صنعتكاردخپل كور داستفادې لپاره يوپايه ميز اوشپږ پايې څوكۍ جوړوي
  .دي چې پورتني اجناس  په خپل مالياتي اظهارليك كې ارايه كړي
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تو پر عوض د په ډېرومواردوكې توليدونكي هغه ثابته ماليه تاديه كوي چې پرعايداتوباندې دماليا  : تبصره
ديوولسم فصل داحكامودتطبيق په موخه د اجناسوپه ا .  مالياتوقانون په يوولسم فصل كې درج شوې ده

رزښت چې معموالًدماليه وركوونكې اوله هغۀ پورې د اړوندو اشخاصو لخوا په مصرف رسيږي په 
  .هغوخالصوعوايدوكې شامليږي  چې دنوموړي نهاد د تاسيس له دركه ترالسه كيږي

  
 
  كرايې يا اجارې باندې ماليات پر مالونو غيرمنقولو د

  : شپاړسمه ماده
دغير منقولو مالونو د كرايې يا اجارې له دركه عوايد چې اساساً د سوداګرۍ يا صنعت او نورو 
اقتصادي فعاليتونو په منظور ترګټې اخستنې الندې نيول كيږي، پرعايداتو باندې د مالياتو تابع 

 .باغي ځمكو او مواشي ماليه د خاص قانون تابع دهدي، د كرنيزو، 
  
  

هغه عوايد چې . تابع نه ده  مالياتو د ستنه  پرعايداتويڅخه د مالياتو اخ فارمونو او محصوالتو له كرنيزو     1.  16 
څخه ترالسه   فارمونو او د څارويو لرونكي يې له كرنيزو حاصالتو خاوندان،رمه لرونكي او ځمكو د بزګران،
  .تابع نه دي مالياتو د پرعايداتو كوي،

  
مادې لمخې له )   16(الندې بيلګي هغه عوايد څرګندوي  چې پرعايداتوباندې دمالياتوقانون  د   .أ 

   : هغو مالياتوڅخه مستثنى دي چې پرعايداتو باندې وضع كيږي 
 

ديوه شخص لخوا د هغې غلې له پلور څخه السته راغلې پيسې چې دغه شخص په خپله   .1
 .  توليد كړې وي او يايې په خپله  ځمكه كې كرلې وي

 دهغې ځمكې دكرايې پيسې چې دغله جاتو،ميوه جاتو اولرګيودتوليد اويا دڅارويو .2
 . دڅړ لپاره ورڅخه استفاده كيږې

د  وړيو،پوستكو،لبنياتو،غوښو،ژونديوڅارويواو د نورو هغو فارمي محصوالتو له  .3
رويو دخاوند اويا د څارويو ساتونكي لخوا تر پلور څخه السته راغلې پيسې چې دڅا

 .السه كوي 
هغه پيسې چې د څارويو خاوند يې د څاريو له عوايدو څخه د خپلې ونډې په توګه السته  .4

  .راوړي 
  

الندې بيلګې د هغوعوايدو په اړه دي چې پرعايداتوباندې د مالياتوقانون لمخې له هغو   .ب 
  :باندې وضع كيږيمالياتوڅخه معاف نه دي چې پرعايداتو 

  
هغه عوايد چې حيواني او زراعتي محصوالتو له صنعتي او سودا ګريزې  پروسې څخه  .1

 .السته راځي 
 .هغه عوايد چې  زراعتي او حيواني محصوالتوله سوداګرۍڅخه السته راځي .2
د هغې ځمكې له كرايې څخه السته راغلي عوايد چې  د كرهڼېزوفعاليتونولپاره ورڅخه  .3

 .كيږي استفاده  نه 
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هغه عوايد چې پر بزګرانو او د څارويو پر خاوندانو باندې د موادو، كيماوي  .4
سرې،تجهيزاتو او كيمياوي درملو اونورو له پلورڅخه السته راځي ، سره له دې چې له 

 .پورتنيو موادو څخه د كرهڼې اوڅارويو په توليد كې استفاده نه كيږي 
  

عزيز  هغه .  نقيب اهللا پر عزيز باندې خپل غنم پلورې . ځمكه لري چې غنم پرې كري نقيب اهللا يوه ټوټه كرهڼيزه  : بېلګه 1
عزيز هغه غنم چې  نقيب اهللا . څوك دې  چې له نوروبزګرانوڅخه غنم رانيسي او پرژرندو باندې يې پلوري

كوي او بيايې وحيد  لومړى غنم اوړه . څخه يې ر انيولي وه پر وحيد چې د كابل ښار يو ژرنده ګړى دې پلوري
په داسې حال كې چې عزيز، وحيد او د اوړو پلورونكى د . د كابل ښار د اوړو پرسوداګرو باندې پلوري
  .مالياتوتابع دي ، نقيب اهللا د مالياتوتابع نه دې

  
كله چې اديب   د . اديب يوه ټوټه كرهڼيزه ځمكه لري  او په خپله ځمكه كې له تراكتورڅخه استفاده كوي: بېلګه 2

هغه عوايد چې اديب يې . تراكتور  استفادې ته  اړ نه وي  نو  خپل تراكتور نورو بزګرانوته په كرايه وركوي 
  .دتراكتور له كرايې څخه ترالسه كوي دماليې تابع دي

 
د ملموسو شتمنيو هغه خاوندان چې له شتمنيو څخه  د سوداګريزو او صنعتي فعاليتونو او د نورو     2 . 16

ړي، د كرايې او اجارې له دركه د نوموړو واقتصادي موخو لپاره كار اخلي او له دغې ليارې عوايد السته را
  .خاوندانو السته راغلي عوايد پر عايداتو باندې د مالياتو تابع دي

  
د سوداګريزو دوكانونو اوسرايونوخاوندان د هغوعوايدوله كبله چې  د دغوشتمنيو دكرايې اويا اجارې   : ېلګهب 1

  .څخه يې السته راوړي پرعايداتوباندې دمالياتوتابع دي
 

د فابريكواوهغوځايونوخاوندان چې له فابريكو او دغو ځايونو څخه د صنعتي موخولپاره كار اخلي دهغو   : بېلګه 2
عوايدو له كبله چې له پورتنيو ياد شوو ځايونو له كرايې اويا اجارې څخه يې السته ر اوړي 

  .،پرعايداتوباندې دمالياتوتابع دي
 

اديب يوه ټوټه كرهڼيزه ځمكه لري  او په خپله ځمكه كې له تراكتورڅخه استفاده كوي كله چې اديب   د : بېلګه 3
قرارداديان له تراكتور څخه . پل تراكتور قرارداديانوته په كرايه وركويتراكتور  استفادې ته  اړ نه وي  نو  خ

سره له دې چې اديب دكال په يوه برخه كې له . په يو نږ دې ښاركې د خښتواوسمنټو د انتقال په موخه كار اخلي
تراكتورڅخه په خپله  كرهڼيزه ځمكه كې كاراخلي د تراكتور له كرايې څخه السته راغلي عوايد 

  .يداتوباندې دمالياتو تابع ديپرعا
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  څخه د ماليې د وضع كولو مكلفيت) دستمزدونو(له معاشونو اومزدوريو 

   : اوولسمه ماده
 شركتونه اوخيريه مؤسسې مكلف دي  تصدۍ، وزارتونه،ادارې اونورې دولتي مؤسسې، )1(

په يې پرمعاشونواومزدوريوباندې ماليه ،دهغود اجراء په وخت كې وضع اود دولت حسا ب 
  . وليږدوي

 . د دولتې كاركوونكودتقاعد حقوق پر عايداتوباندې دمالياتوتابع ندي )2(

  
  

د معاشونودموضوعي ماليې د احكامود تطبيق مراحل اوپروسې  د ماليې وزارت په پنځم الرښود چې   1.  17
"  يك يې طرزالعمل  كې چې سرلپه عمومى  اودې "   پر معاشونو باندې موضوعي ماليه "  سرليك يې 

  . بيان شوي ديدې  ، "   ې په افغانستان  كې معاشونه او اجور
.     دمعلوماتو دغه  دواړه سرچينې دماليې وزارت له  انټرنټ پاڼې څخه ترالسه كيداى شي

(www.mof.gov.af/tax)     
  

ديات چې حقيقي هغه تا . يواځې هغه تاديات د موضوعي مالياتو تابع دي چې كاركوونكوته وركول كيږي       2.  17
خو نوموړې مستقل . صورت مومي د دغومالياتوتابع نه دي " چې مستقل قرارداديان دي  "اشخاصو

  .قرارداديان  دكلنۍ ماليې په وركړه باندې مكلف دي
 

" مادې لمخې الندې عوامل د دې په نظر كې نيول كيږي ترڅو معلومه شي  چې آيا يوشخص   46او 17د      3. 17
 " كارفرما "چا لپاره چې خدمات ترسره كيږي د نو د هغۀ . " يومستقل قراردادي "دې او كه  " وونكى كارك

 . ياديږي امهپه ن "خدماتودعرضه كوونكي"  د ىاوهغه شخص چې دتادياتو په بدل كې خدمات عرضه كو
  

لوي او دا موضوع چې آيا كارفرما د كاركوونكي د كاري وخت او د هغۀ دكاركولو شيوه كنټرو  .أ 
 .كه نه  تر غور الندې نيول كيږي 

  
وړاندې ذكر شوې عوامل د يو شخص په تشخيص كې  چې آيا نوموړى يو كاركوونكى دې او كه يو مستقل     : تبصره

  .قراردادي د ارزښت وړ دي
  

د يوه كارفرما لخوا د هغو اسبابو د چمتو كولو اندازه چې د  د خدماتوعرضه كوونكى يې د   .أ 
 . ترسره كولولپاره ورڅخه استفاده وكړيدندې د 

 .د كارفرما لخوا د خدماتو د عرضه كولو لپاره د يوه ځانګړي انفرادي شخص انتخابول  .ب 
د پيسوهغه وركړه چې دساعتونو پر بنسټ وركول كيږي د هغې وركړې ( د تادياتو څرنګوالى   .ج 

 ،)سره په مقايسه كې چې د دندې  په پاى كې وركول كيږي
 .اويا هغه وركړه چې دحوادثو له رامنځته كيدوپورې تړلې ده ثابته وركړه  .د 
يعنې آيا د دغه ډول خدماتوعرضه كوونكي د يو كاركوونكي _ په بازاركې ځانګړې معامالت   .ه 

 ، او په توګه ګڼل كيږي او كه ديو مستقل قراردادي په توګه ؟
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چې آيا د خدماتو د خدماتوله عرضه كوونكي سره د كارفرما د برخورد څرنګوالى يعنې دا   .و 
نوموړى عرضه كوونكى دكارفرما لخوا د يوه كاركوونكي په توګه ګڼل كيږي او كه نه بايد 

  . ترغور او څيړنې الندې ونيول شي
  

. د مخابراتو وزارت د امواجو د ليږدونكي برج د نصبولو لپاره پنځه تنه انفرادي اشخاص په دنده ګمارلي دي  :  بېلګه 1
دمخابراتووزارت لخوا . افغانۍ ثابته اجوره ترالسه كوي 20500اشت كې نوموړي اشخاص په مي

د كار د امنيت  او حفاظت په اړه د . دغواشخاصوته د ليږدونكو برجونود نصبولو په اړه الرښوونه كيږي 
دنوموړو انفرادې .مخابراتووزارت لخوا مفصل او ځانګړي قوانين اومقررات  برابر كړل شوي دي

نوموړي اشخاص دخپلو .نقليه وسايطو اواسبابو چمتو كول دمخابراتووزارت دنده ده اشخاصولپاره د 
كاري اسبابو پيريدلو ته اړتيا نه لري ځكه د كار هرډول اسباب د مخابراتو وزارت لخوا برابريږي، ولې  دغه 

د دغوحقايقوپه نظركې نيولوسره . اشخاص بايد دكار يونيفورم په خپله ځانونو ته برابركړي
مخابراتووزارت دكارفرماپه توګه او دغه پنځه تنه انفرادي اشخاص دنوموړي وزارت دكاركوونكو په د

 950د مخابراتو وزارت مكلف دې چې د دغو پنځو تنو له  معاش څخه په هره مياشت كې . توګه ګڼل كيږي
په  درج شوي نورم مه فقره كې 2مې مادې په 4ماليه د  افغانۍ- 20500 . (افغانۍ موضوعي ماليه وضع كړي

  . ) كې وضع كيږي
  

  
 

  وړ لګښتونه  ۍد مجراي
  : اتلسمه ماده

سته التونو كسر او وضع، د حقيقي او حكمي اشخاصو د عوايدول ګښينو لړد توليد د عادي او ا )1(
 ېي ېك څد مالي كال په تر ېپدي شرط چ ،دي ړد مجرايي و او ول مجاز ډ ېل او ساتنه په الندړراو

 : متعلق وي ېپور ۀد تيرو دريو كلونو په يو لمخېقانون د حكمونو  ېصورت موندلى وي يا د د
  

دحمل اونقل دبيمې اوهغې ته دورته لګښت په شمول دتوليدي شيانويا دپلورنې   .أ 
  .اوسوداګرۍ دلګښتونوتمامه شوې بيه

تونو بيه چې د ، اوبو، اونورو اړنيو خدمبرېښنادسامانونو او لوازمو، احتراقيه موادو،    .ب 
  .عايداتو دالسته راوړلو لپاره يا په كار اوسوداګرۍ كې ترګټې اخستنې الندې نيول كيږې

  .هغه مزد، معاش، كمېشن او فيس چې دكاركوونكو د خدمتونو په وړاندې وركول كيږې   .ج 
  .له كار اوسوداګرۍ څخه رامنځته شوې ټكټ پولي   .د 
  د مالونو او هغۀ ملكيت چې په كار اوسوداګرۍ كې اړين وي او تر ګټې اخستني الندې    .ه 

  .نيول كيږې، له دركه وركړل شوې كرايه
   د مالونو او هغۀ ملكيت چې په كار اوسوداګرۍ كې اړين وي اوتر ګټې اخستني الندې    .و 

 .نيول كيږې،دترميم،ساتنې اوڅارنې لګښتونه
دمنقولواوغيرمنقولومالونواستهالك چې په كاريا سوداګرۍ )'دكرنيزوځمكوپه استثني(  .ز 

كې ترګټې اخستنې الندې نيول شوي اويا دعايداتودتوليد په منظوردمؤلدپه واك كې دي 
 .،پرعايداتوباندې دمالياتودتعليماتنامې لمخې دمجرايي وړدى

اتو ټول په تعليماتنامه كې د درج مودې په ترڅ كې د مالونو يا دملكيت داستهالك دكسر  .ح 
 .نه ښايي ماليه وركوونكي ته دهغوله تمامې شوې بيې څخه زيات شي)مجموع(
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هغه ماليه اومحصول چې په خپل ذات كې د كاراوسوداګرۍ لپاره الزمي لګښت يا   .ط 
دعايداتوپه منظوردمال اوملكيت دلرلولپاره الزمي لګښت اويا دعايداتود توليد لپاره 

دمالي كال په موده كې وركړل شوې وې اويا ټوله  پدې شرط چې ماليه يې.الزمې لګښت وي
هغۀ ماليات چې د دې قانون دحكمونو لمخې وضع شوى دي اوهغه ماليات چې .شوې وي

دكاراوسوداګرۍ دالزمي لګښتونوله جملې څخه ونه شمېر ل شي،دمجرايي 
 .وړندي،خوداچې پدې قانون كې بل ډول اټكل شوي وي

غير منقولو مالونو ته له حريق،زلزلې اونوروناڅاپي  د دريوكلونو په ترڅ كې منقولو او  .ي 
پيښوڅخه ورپيښ شوي زيانونه،پدې هكله مثبته سندوړاندې اودبيمې دمؤسسولخوا 

 .جبران شوي نه وي
پرعايداتوباندې دمالياتودتعليماتنامې لمخې په كاريا سوداګرۍ كې له نه ترالسه كيدو   .ك 

 .وړ پورونو څخه رامنځته شوى زيان
دنافذه قوانينو لمخې تاسيس شوى وي په  هېوادحكمې شخصيت په واسطه چې دد هغه   .ل 

 .پيسو باندې دوركړل شوې ونډې ګټه
د كاريا سوداګرۍ نورلګښتونه اودعايداتودتوليد په منظور دمنقولو اوغير منقولو   .م 

مالونو په واك كې دلرلو لګښتونه او په اړوندو تقنيني سندونو كې درج دعايداتو دتوليد 
 .تونهلګښ

 
 :ي ند مجازات  كسرلپار ه هېڅ  كې دلګښتونو په الندې مواردو )2(

  
  .د بلنواواعالنونولګښتونه چې په اقتصادي اوسوداګريزوفعاليتونوپورې اړوند نه وي  .أ 
هغه حكمي اشخاص چې د دې قانون دحكمونولمخې دونډې له ګټې،تكټانې،حق   .ب 

ورته عوايدوڅخه دمالياتوپه ، معاشونواو )دستمزد(االمتياز،كرايې،كمېشن مزدورۍ 
  .وضع كولومكلف دي ولې دهغو ماليه يې وضع كړې نه وي

مېشت شخص پرنمايندګۍ باندې هرډول هغه = په افغانستان كې ديوۀ نه خپلواك غير  .ج 
 .خرڅونه چې غير مېشت شخص يا ورسره كوم اړوند شخص ته وركړل ياومنل شې

 
 

د ماليې وړ عوايدو د تشخيص په موخه  د عوايدو دتوليد لګښت اوبيه له هغې ګټې  او عوايدو څخه وضع    1.  18
اشخاصو د ماليې وړ عوايدو  د حقيقي او حكمي د .  كيږي  چې له همدغه فعاليت څخه السته راغلي وي

اړينو لګښتونو او قيمتونو ماده د هغو معمولي او )  18( تعين په موخه پر عايداتو باندې د مالياتو قانون 
هغه لګښتونه او قيمتونه چې پرعايداتو . كوي چې له مجموعي عوايدو څخه د مجرايي وړ دي وړاندېلست 

نو له دې كبله  د يو نهاد ګټه او خالص .  باندې د مالياتو د تطبيق په موخه ترسره كيږي، د مجرايي وړ نه دي
اساس كيداى شي له هغه څه نه چې د مالياتو قانون لمخې  عوايد د نوموړي نهاد د خاوند د اسنادو پر

غيرمعمولي او غيرضروري لګښتونه  او همدارنګه  پر عايداتو باندې ماليات د . تعينيږي، توپير ولري
  .مجرايي وړنه دي
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  : په الندې ډول دي ،لګې چې د مجرايي وړ نه ديېهغو لګښتونو ب د
  

  ، سوغاتونه  .أ 
  ،ناقانونه لګښتونه  .ب 
  ،مرستې  .ج 
  ، ماليات پرعايداتو  .د 
په هغوذخايرو كې زياتوالى چې د قانون د حكم له مخې مجاز نه دي او يا د تجربو پربنسټ   .ه 

برخې ته مراجعه  2فقرې )  2(مادې   19پرعايداتوباندې دمالياتوقانون د (دپاملرنې وړنه دي 
  ،)وكړۍ

يا د تجربو پربنسټ په هغوذخايرو كې زياتوالى چې د قانون د حكم له مخې مجاز  دې او   .و 
برخې   2فقرې )  2(مادې   19مادې او د  56پرعايداتوباندې د مالياتوقانون ( دپاملرنې وړ دي 
  ، )ته  مراجعه وكړۍ

دهغو پېرودل شوو اجناسو مجموعي ارزښت چې د خاوندانواويا كاركوونكولخوا د   .ز 
  ،دي پلورل شوي ده اوتر دې دمه  نهخپلوشخصي اوياكورنيولپاره  ورڅخه استفاده شوې 

د هغو پيريدل شوؤ اجناسو مجموعي ارزښت  چې پلورونكو اويا توليد كوونكي ته بيرته  مستر   .ح 
  ، اود شوي وي

خاوندانو او نورو لوړ پوړو اشخاصو ته  د خدمت د ګټو د عرضه كولو هغه مجموعي ارزست چې   .ط 
  .  د ترسره كولو لپاره ضروري نه ديد فعاليت 

  
فابريكې له السته راغلوعوايدوڅخه نوموړي شخص ته يو .  شخص ديوې فابريكي خاوند دې يوانفرادي  : بېلګه 1

دنوموړې شخص دماليې .موټر پېرودل كيږي چې په خپلو كورنيزو چارو كې ورڅخه استفاده وكړي
  .وړعوايدو دتعيينولو په وخت كې دغه لګښت  د مجرايي وړ نه دې

  
افغانۍ ده په دې نيت  160000عرادې نقليه وسايط چې د يوي واسطې  بيه 10د نقليه وسايطويوپلورونكى   : بېلګه 2

نوموړى شخص دوه عرادې موټر دخپلې كورنۍ لپاره له ځان سره ساتي او اته . پيرې چې بيرته يې وپلوري
  ). افغانۍ  200000في عراده په ( نور يې پلوري 

  
  افغانۍ 1600000                )   افغانۍ 200000× 8( دپلورله دركه السته راغلي عوايد   .أ 
  افغانۍ                     1600000   )                افغانۍ 160000×10(مجموعي بيه   د اجناسو  .ب 
  صفر                ناخالصه ګټه                                                                        .ج 

 
:ى صحيح اظهار ليك  په الندې ډول د په داسې حال كې چې سم او  

 
  افغانۍ 1600000   )  افغانۍ 200000×8( دپلورله دركه السته راغلي عوايد   .أ 
د اجناسومجموعي قيمت منفي د هغودوه موټرو قيمت چې د شخصي ګټو لپاره ورڅخه استفاده   .ب 

  افغانۍ1280000             )                                           افغانۍ160000× 8(كوي     
  افغانۍ  320000               ناخالصه ګټه                                                                    .ج 
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د مجرايي او د اجارې د هغې ټكټانې له دركه چې مستاجر يې وركوي، هغه ټكټانه چې د سوداګريزو پورونو       2.  18
 ىشخصي پورهغه د. ه چې د شخصي پورونو له دركه وركړشوې ده  د مجرايي وړ نه دهوړ ده، مګر هغه ټكټان

دنې، د خدماتو د عرضه كولو او يا شتمنيو لپاره ترالسه وچې  د شخصي استفادې لپاره د اجناسو د پير
چې د ځمكې، كورونو، وسايلو  د پيرودنې، د اجناسو د  ىله بله پلوه سوداګريز پور هغه پور د. كيږي

د اجناسو او خدماتو د توليد او د اجارې له دركه يا د مالي اجارې د ترتيباتو سره سم، اجارې، دوباره  پلور، 
  .نورو سوداګريزو اهدافو لپاره ترالسه كيږي

  
وحيد له خپل ورور . عزيز له خپل ورور وحيد څخه دكمپيوټر دپيريدنې لپاره يو مقدار پيسې پوروي    :بېلګه

عزيز دهغې ټكټانې مجرايي  نه شي  تر السه كوالى . ټكټانه غواړي %2عزيزڅخه د دغه پور له دركه په كال كې 
  . چې وحيد ته يې وركوي

  
له دركه دخسارې جبران اويا داستهالك لګښتونه په څرګند  يو ماليه وركوونكى ديوې شتمني كه چېرې    3.  18

هره هغه بيه . ډول نه وي ټاكلي ، نو د استهالك اصلي لګښتونه  او د خسارې اصلي جبران د مجرايي وړ نه دي
چې د استهالك دلګښتونو د ترالسه كولو لپاره وټاكل شي، نوپه ماليه وركوونكي باندې دهماغې شتمني 

  .ګټې ټاكل جبري اوالزمي دې دپلورله دركه د
  
. اديب د خپلو سوداګريزو فعاليتونو د ترسره كولو په موخه درې كاله وړاندې يو موټرسايكل رانيولې وه   :مثال 1

افغانيوپه بيه  30000اوس مهال اديب خپل موټرسايكل د. اديب دپيريدنې رسيد له ځان سره نه دي ساتلى
اديب بايد د موټرسايكل دپلورله دركه . اسناد نه لري هېڅولولپاره پلوري اود موټرسايكل دقيمت د معلوم

  .افغانۍ السته راغلې ګټه وښيي 30000
 
اديب دخپلو سوداګريزوفعاليتونو د تر سره كولو لپاره درې كاله وړاندې يوموټرسايكل رانيولې وه او : بېلګه 2

افغانيوپه بيه  30000خپل موټرسايكل داوس مهال اديب . دپيريدنې رسيد يې له ځان سره نه دې ساتلى
افغانۍ ارزښت لري او پر دغه  50000اديب كوالى شي ثابته كړي چې دغه ډول موټرسايكلونه  معموالً .پلوري

هغه شخص چې پراديب باندې  يې  دغه موټرسايكل پلورلى دې د اديب دغه خبره . بيه پلورل كيږي
  .جرايي ترالسه كړيافغانۍ م 20000اديب كوالى شي چې . تصديقوي

  
كه چېرې د يوه كور خاوند دخپل كور تمام شوى قيمت اواستهالك ونه شي ټاكلى، نو د ماليې وزارت  له      4.  18

كه چېرې دكور خاوند داستهالك په اړه  معتبر اسناد . مجرايي نه  د مخه دكوم مبلغ په اړه معلومات نه لري
  .لګښتونومجرايى په نظركې ونيول شيوړاندې كړي ، نو كيداى شى چې دنوموړو 

  
  :د اجارې يو تړون   .أ  5. 18

  
  اته وي،يخه زڅ ېدور ۍاشتنيم 12له  ېموده د ېد اجار .1
  ت لپاره وكارول شي،ياده شتمني د اقتصادي فعالي ېد مستاجر لخوا د .2
د رامنځته شوو تاوانونو پېښېدل او له شتمنۍ څخه ترالسه شوې ګټه مستاجر ته لېږدول  .3

كيږي، په داسې حال كې چې د تر اجارې الندې د شتمنۍ ملكيت د اجارې د مودې په پاى 
 كې مستاجر ته انتقاليږي، 
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د اجارې تړون مستاجر ته حق وركوي چې د اجارې له مودې مخكې يا په همدې موده كې   .4
 په ټاكل شوې بيه شتمني وپېري،

 ګټور ژوند موده نه ګڼل كيږي، ٪80د اجارې د قرارداد موده د اجاره شوې شتمنۍ د  .5
د اجارې د قرارداد د متوقع تادياتو اوسنى ارزښت چې د كمښت په مناسبې بيې سره  .6

ارزښت څخه  ٪90ټاكل شوى، د اجارې د قرارداد د عقدولو د نېټې پرمهال د شتمنۍ له 
 اوات وي، زي

د اجاره شوې شتمنۍ پاتې بيه په روښانه توګه ياده شوې او د هغه مبلغ په اړه هېڅ ابهام  .7
وجود نه لري چې د اجارې د مودې په پاى كې بايد مالك ته د شتمنۍ د پېرودلو لپاره 

 وركړل شي، 
 

د شتمنۍ منصفانه ارزښت چې د اضافي ګټې سربېره د مالك لپاره بيه هم په بركې نيسي، د   .ب 
 اجارې په تړون كې ياديږي او شتمنۍ او مكلفيتونه د مستاجر په بېالنس كې ذكر كيږي، 

  : د مالي اجارې په تعريفاتو كې كارول شوي اصطالحات په الندې توګه تعريفيږي  .ج 
  

 ېت او استفاديشتمني د مستاجر تر ملك ېاجاره شو ېه چهغه موده د: موده ېد اجار .1
  وي، ېالند

زمن ژوند په مانا ېد اغ ۍدغه اصطالح د شتمن ېپه برخه ك ېد مالي اجار: دوره ړو ګټېد  .2
 ېد استهالك په نورمونو ك ېماتنامه كياتو په تعليداتو د ماليپر عا ېه چګنڅلكه  ېده چ
  اوده،  ېاده شوي

اجارې په برخه كې دغه اصطالح د شتمنۍ د دفتري خالص ارزښت د مالي : پاتې ارزښت .3
م د په مانا دى چې پر عايداتو د مالياتو په قانون كې د استهالك له نورمونو سره س

  . اجارې په تړون كې ياد شوى دى
 

بند كې د درج شوو اصولو سره سم د  2مې مادې په  13مستاجر په مالي اجاره كې كوالى شي د   .د 
مستاجر مكلف دى چې هره تاديه په خپله . شتمنۍ د استهالك ارزښت كسر كړي اجاره شوې
كوم چې د مجرايۍ (او د ټكټانې په برخه كې ووېشي ) كوم چې د مجرايۍ وړ نه دى(اصلي برخه 
  ). وړ دى

  
 5د دغې اجارې په موده كې، عزيز . وحيد عزيز ته يو څه وسايل په كرايه وركويد اجارې د يوه تړون لمخې،      :بېلګه

( افغانۍ كيږي او هر مبلغ هر كال د وري په لومړيو كې يانې د اجارې په لومړۍ ورځ   20000مبلغه چې هر مبلغ 
كاله او د  10د دغو وسايلو څخه د استفادې موده   .تاديه كوي) دى ٪10د تصاعدي يا پرمختايي پور نورم 

ادو وسايلو د مالكيت قانوني حق د اجارې د مودې په پاى كې له وحيده عزيز ته د ي.  كاله ده 5قرارداد موده  
  . لېږدول كيږي

  
د يادې . په لومړي پړاو كې دا جوته كيږي چې آيا دغه د اجارې تړون يوه معمولي اجاره ده كه مالي اجاره  

  : اجارې تړون د مالي اجارې الندې شرايط په بركې لري
  

  مالكيت قانوني حق د مالي اجارې په ترڅ كې او د مودې په پاى كې،د اجاره شوو وسايلو د   .أ 
  ته ولېږدول شول،) موجر(مالي مال االجارې د اجارې د قرارداد په پاى كې عزيز   .ب 
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  ياد وسايل د سوداګريزې استفادې لپاره ګڼل كيږي، او  .ج 
د عقدولو  دى، د اجارې د قرارداد ٪100اجارې د قرارداد د متوقع تادياتو اوسنى ارزښت چې   .د 

 . ارزښت څخه بايد زيات وي ٪90پرمهال د يادو و سايلو له 
  

په همدې توګه، وحيد بايد ياده معامله د   . له دې كبله، د يادې اجارې دغه تړون د مالي اجارې تړون بلل كيږي  
بند ته په  3مې مادې د 13د . پور د تشبث په توګه په پام كې ونيسي او ټكټانه دې د عوايدو په توګه ثبت كړي

  : پام سره، د ترالسه شوو عوايدو د تشخيص لپاره، ياد تاديات په الندې توګه كسر كيږي
  

  اصلي مبلغ             بېالنس  ټكټانه              وركړې                        كال           
  
      63398                          20000       20000        كال       1
  49398     13660  6340   20000    كال           2

  34712  15026  4974  20000    كال  3
  18183  16529  3471  20000    كال  4
  -   18183    1818  20000    كال  5

  83183  16602     100000      :مجموع
  

 13183افغانيو په ارزښت وسايل ولري او په لومړي كال كې د  800000په هغه صورت كې چې وحيد د 
  افغانيو ګټه وښيي، سربېره پر دې،  وحيد بايد ټكټانه لكه څنګه چې په پورته جدول كې ښودل شوې ده جوته 

  . كړي او د هغه مبلغ تاديات چې هر كالې تاديه كيږي، بايد په غاړه واخلي
  

له بلې خوا، عزيز خپله شتمني د حسابونو په دفتر كې ثبتوي او دغه شتمني د شتمنۍ د قانوني مالكيت د 
  . استهالك له پاليسۍ سره سم كسروي

  
ارزښت د اسنادو له مخې ثابت كړل شي، د استهالك  هغه لګښت  چې  ۍكله چې د استهالك وړ كاري شتمن   6.  18

  :ييوړ وي  د الندې احكامو تابع د كيداى شي په هر كال كې د مجرايي
  
ټولې ادارې او نهادونه مكلف دي چې د خپلو تعميرونو، ماشينونواونورو وسايلو لپاره د استهالك د . الف

  : غوښتنې په وخت كې  الندې  فيصدي او معيارونه په نظركې ونيسي
  

  .فيصدۍ د تمام شوي قيمت له مخې سنجول كيږي  .أ 
كانواوصنايع وزارت په مشورې سره دماليې وزارت لخوا په يوه مناسب فيصدې اومعيارونه د   .ب 

  .وخت كې ټاكل كيږي او په اړه يې نهادونواواداروته خبروركول كيږي
كه چېرې يوماليه وركونكى داستهالك څرګند مبلغ وضع نه . كلنى استهالك د مجرايي وړ دې   .ج 

ې و نه توانيږي ، نوموړى شخص نه شي شي كړاى اويا هم له هغه څخه دلږ مبلغ په وضع كولوباند
  .كوالى چې له پامه لويدلى اويا هغه مبلغ چې نه دې څرګندشوى په راتلونكي كال كې وضع كړي
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كې د په هر كال       د استفادې      ۍد شتمن    د شتمني ډول                           شمېر ه             
  مجرايي وړ              لمخې د كال  موده            

  فيصدي
 

 2                 50         هغه تعمير چې  له خښتو او تيږو څخه جوړشوى وي       .1
 5                  20        هغه تعمير چې له خامو خښتو څخه جوړشوى وي .2
 10                  10      هغه تعميرچې له لرګيوڅخه جوړ شوى وى                    .3
 10            10     ماشينونه او وسايل چې په  الندې  برخو كې نه وي مشخص شويهغه  .4
 15                5.6      دكانونو د  رايستلو وسايل                                                      .5
 25                   4         اسباب                                                                                    .6
 50                    2         دچاپ  ماشينونه                                                           .7
 33                   3                                    د السي صنايعو كارخانه                   .8
 10                    10      د اوسپنې دويلې كولو فابريكه                                       .9

 10                   10         غالۍ                                                                                          .10
 25                   4             قالينچې او هر ډول فرشونه                                       .11
 25          4                 كوچ، څوكۍ او آرام څوكۍ                                         .12
 10                   10         د كار ميز،ميزاو المارۍ                                                .13
 15                 56         )      دحساب ماشين،دټايپ ماشين ( د دفتروسايل .14
  20            5           بايسكل                                                                                 .15
    50        2                        باروړنونكي نقليه وسايط                                           .16
 25                  4              تيز چالنده نقليه وسايط .17
 50                   2          ټاير او ټيوب                                                             .18
 50                  2               بكس                                               .19
 10                   10       له ناخالصې اوسپنې څخه جوړه شوې بخارۍ اوپيپ  .20
 50              2             اوسپنيزه بخارۍ    .21
  33                 3           ګاډۍ،حيوانې اوالسي كراچۍ   .22
 20                    5           ساختمانې ماشينونه،رولراومكسر  .23
 33                3          كمپيوټر او اړوند وسايل  يې .24
 33                  3          تلويزيون ، راډيو او ګرځنده  ټيلفون .25
  14                   7            پايې /  مخابراتې وسايل  .26

  
ر منقوله شتمني پرته له كرنيزې زمكې څخه چې د يوه شخص لخوا د عايدو د توليد لپاره په منقوله او غي

سوداګرۍ او تشبث كې كارول كيږي، بيه يې بايد پر عايداتو د مالياتو د قانون د تعليماتنامې سره سم او د 
والو له تمامې البته په دې شرط چې مجرايي د استهالكي ام. پورتنيو فيصديو لمخې مجرايى وركړل شى

  .  شوې بيې څخه زياته نه وي
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مې مادې د 72استهالك د شتمنۍ د بيې لپاره تر هغه حده پورې نه دى مجاز چې كوم پورې د شتمنۍ تاديه      7.  18
  . حكمونو سره سم د موضوعي ماليې تابع نه ده او د دولت بانكي حساب ته هم نه ده وركړل شوې

   
افغانيو په بيه يو  1000000د عادل مخابراتي شركت د بهان له شركت سره د مخابراتي برج د رغولو په موخه د     : بېلګه

كله چې د برج د رغولو چارې بشپړې . داسې تړون ترسره كوي چې په دوو برخو يا قسطونو كې وركول كيږي
د داسې شتمنۍ په توګه چې په شي، مخابراتي شركت دا حق لري چې د برج له بيې څخه د استهالك غوښتنه 

  .  خپلو فعاليتونو كې ورڅخه ګټه اخلي، مطرح كړي
  

افغانۍ وركوي، د بهان شركت د عادل له شركته دا غوښتنه  500000كله چې د عادل مخابراتي شركت لومړۍ 
نه  كوي چې ماليه ترې وضع نه كړي دا ځكه چې د بهان شركت وايي چې دغه ماليه يې په خپلو لګښتونو كې

كله چې د عادل . مخابراتي شركت ياد مبلغ وركوي او له هغه نه هېڅ ماليه نه وضع كوي. وه محاسبه كړې
افغانيو ماليه له هغه نه  10000مې مادې له مخې د 72هم وركوي، د ) 500000(مخابراتي شركت دويم قسط 

مخابراتي برج د استهالك د  د عادل مخابراتي شركت د. وضع كوي او د دولت بانكي حساب ته يې ورسپارى
  . افغانيو د بيې پر اساس كېداى شي 500000غوښتنې مستحق يوازې د 

  
مزدونه او معاشات په هغو اقالمو كې شامليږي لكه دايمي وركړې، بخششيانې، اضافه كاري، په معاشاتو   8 .18

  . كې زياتوالى او نور امتيازات چې د استخداموونكي لخوا په تغدي توګه يا په نورو بڼو وركول كيږي
  

په  نوموړى كاركونكى د ليندۍ. كوي افغانۍ معاش ترالسه 20000د يوۀ شركت يو كاركونكى په  مياشت  كې   :   بېلګه
په معاش كې دغه تغير د تلې  له لومړۍ نيټې . افغانيو ته لوړيږي 24000مياشت كې ترفيع كوي او معاش يې 

په  ۍد بخشش %5نوموړى شركت د كال په پاى كې خپل هر كاركونكي ته د هغۀ د معاش . څخه د تطبيق وړدې
نوموړى شركت مكلف دې چې د كاركونكو د معاشونو په راپوركې ټولې تاديه شوې پيسې . توګه وركوي

په اظهارليكونو كې په الندې ډول درج پر  عايداتو د مالياتو وښيي او همدارنګه كاركونكي بايد دغه ګټي 
  :كړي

  
 افغانۍ 120000                              ) ۍافغان 20000×  6( معاش    مياشتو وږشپ يوړد لوم  .أ 
  افغانۍ   144000)                        ۍافغان 24000×   6( معاش   مياشتو وږشپد وروستيو   .ب 
  افغانۍ  264000          مجموعي معاش                                                           د دولسو مياشتو   .ج 
 افغانۍ   13200)                      افغانيو 264000 ٪5(معاش  كلنې  ٪5د كال په پاى كې   .د 
                 افغانۍ 277200         لخوا مجموعي وركړل شوى معاش شركت د   .ه 

                           
  . ياد شركت د وركړل شوي معاش د مقدار له دركه د مجرايۍ د غوښتنې مستحق ګنل كيږي

  
تاديه د نوموړي كاركونكي  د  كارفرما لخوا د هغۀ د كاركونكي د شخصي عايداتو له دركه د مالياتود يوه     9.  18

  .ماليې تابع دي اضافي معاش او اجورې په توګه ګڼل كيږي او د
  

نو له السته راغلو ود نوموړو جايداد) د اماكنو ټكس(نو باندې  د ښاروالۍ ماليه وپر كرايه شوو جايداد  10.  18
  .عوايدو څخه د مجرايي وړ دي
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 20000افغانيو كلنۍ كرايې په بدل كې كرايه  كړى دې  240000هغه مستاجر چې يو سوداګريز جايداد يې د   :  بېلګه
كه . نوموړې ماليه د كرايې له عوايدو څخه د مجرايي وړ ده. افغانۍ د ښاروالۍ د ماليې په توګه تاديه كوي

افغانۍ وي او د مجرايي وړ نور  4000فغانۍ او د بيا رغاونې لګښت ا 20000چيري د استهالك لګښت 
شوي،  له  نوموړي جايداد څخه السته راغلي خالص عوايد په الندې ډول اخيستل نه وي پر غاړه لګښتونه 

  :محاسبه كيږي
  

  افغانۍ  240000         مجموعي  كرايه                                                                .أ 
  افغانۍ  20000          د ښاروالۍ ماليه                                                            .ب 

  
   افغانۍ 44000  -افغانۍ   24000) ىفقرې ته مراجعه وكړ 4مادې 18د (ترميمول  استهالك او

  افغانۍ    196000                                                                                    خالص عوايد 
       

  . د خالصو عوايدو د محاسبې په وخت كې پر خالصو عايداتو باندې ماليات د مجرايي وړ نه دي  11. 18
  
شركت د  ينوموړ. يوافغانۍ خالص عوايد ترالسه ك 800000يو سهامي شركت د مالي كال په اوږدو كې    :بېلګه

نوموړى مبلغ او د روان كال پر . افغانۍ  تاديه كړي دي 120000تيركال پر عايداتو باندې د مالياتو له دركه  
  .د مجرايي وړنه ديافغانۍ كيږي،  16000له پورته ياد مبلغ څخه چې عايداتو باندې ماليات 

  
يي ترالسه كړي چې  خپلو كاركونكو ته يې يو كارفرما كوالى شي د هغو غيرنغدي امتيازونو لپاره مجرا   12.  18

برابر كړي دي البته په دې شرط چې د دغو امتيازونو برابرول مستقيماً د كارفرما له سوداګريز فعاليت 
  .سره تړاو ولري

 
 ساحي پورې خپلو تر كار  بوخت دې او له  ښار نه د يوه بند په جوړلو د مه څېر ته  ساختماني شركت ښار يو     :بېلګه

د نوموړي فعاليت لپاره دغه يومشروع لګښت دې . ته هره ورځ د ترانسپورټ اسانتياوې برابروي كاركونكو
  .اوشركت كوالى شي چې د دغه ډول ترانسپورټي خدماتو په بدل كې مجرايي ترالسه كړي

 
تګ وكړي، كه چيرې ځينې كاركونكي دخپلوشخصي موټرونه په استفادې سره دكارساحې ته تګ  او را   :تبصره

نوموړي اشخاص نه شي كوالى چې د مالياتي اظهارليكونو دارايه كولوپه وخت كې له خپلومجموعي 
  .عوايدو څخه دتګ او راتګ د لګښت مجرايي واخلي

  
خسارې اويا د هرر ډول مصبيت له كبله  په هغه  شتمني كې رامنځ ته  طوفاني باد، زلزلې، لګيدو، د اور   13.  18

ايدو دتوليد، السته راوړنې اوساتنې لپاره ورڅخه كار اخستل كيږي  هغۀ وخت  د شوى ضرر چې دعو
د دغه ډول مجرايي دغوښتنې په موخه د .  مجرايي وړ ګڼل كيداى شي چې د بيمې لخوا نه وي جبران شوى

د . شتمني خاوند بايد هغه اسناد له ځان سره ولري چې دتخريب شوې شتمني قيمت  او ارزښت ثابت كړي 
  .رر درېيم ه برخه په روان كال  اوپاتې برخې يې په وروستيودوه كالوكې دمجرايي وړ ديض

  
دعوايدو د توليد،السته راوړنې اوساتنې لپاره  د شتمني د بيمې د حق  پيرودنه د نوموړي فعاليت لپاره   14.  18

د له منځه تللې يا تخريب  شوې شتمني په بدل كې .  قانوني لګښت دي اوپه بشپړه توګه دمجرايي وړدي
كيږي چې دنوموړي  شتمني له دبيمې  له شركت څخه السته راغلى مبلغ په هغۀ صورت كې دماليې وړ نه ګڼل 
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كه چېرې بيرته وركړل شوى مبلغ د تخريب شوې شتمني له بيې اوارزښت څخه  .بيې اوارزښت څخه لوړنه وي
لوړ وي، د شتمني خاوند مكلف دې چې السته راغلى اضافي مبلغ د عوايدو په توګه په راپور كې شامل 

  .كړي
 

دنوموړې شخص دوه عرادې موټر .  په توګه په كابل كې كاركوييو انفرادي شخص د موټرو دكمېشن كار    :بېلګه
په دغوموټروكې يوه عراده  .چې په پاركنګ كې توقف شوي دي د يو سخت طوفان له كبله زيانمن شوي دي  

افغانۍ 1000000نوموړى انفرادي شخص بنز په .ټول موټرونه بيمه شوي دي.ټويټا اوبل يوه عراده بنز شامل دي
نوموړى دبيمې له شركت څخه درسيدلي زيان دجبران غوښتنه .  افغانۍ پيريدلي ده 800000ه اوټويټا يې پ

افغانۍ ترالسه  850000افغانۍ او د ټويټاد زيان د جبران لپاره   700000كوي  او د بنز د زيان د جبران لپاره  
. افغانۍ ګټه ترالسه كوي 50000افغانۍ تاوان او دټويټا له دركه  300000نوموړي شخص د بنز له كبله   .كوي

افغانۍ رسيدلى تاوان په درى كلنوكې دجبران وړدي چې له جملې څخه يې  300000دغۀ انفرادي شخص ته 
مجرايي )  افغانۍ  100000دكال (افغانۍ يې په راتلونكودوه كلنوكې  200000افغانۍ په روان كال او 100000

  . وركول كيږي 
  

وخت په يوه مالي كال كې د نا ترالسه شوو پورنولپاره د مجرايي مستحق ګڼل كيږي  يوماليه وركونكى هغه   15.  18
  :  چې الندې شرايط ولري 

  
  كه چيرې دپورمبلغ له وړاندې نه دماليه وركونكي په ماليې وړ عوايدوكې شامل شوى وي،  .أ 
  كه چيرې په  مالي كال كې  د ماليه وركونكي له حساب څخه پورله منځه تللى وي، او  .ب 
  . كه چېرې ماليه وركونكى د  پور د بيرته نه ترالسه كيدو په اړه باوري  داليل  .ج 

  
مادې د حكم پر اساس  د ضرر په مقابل كې په  56پورتني شرايط پرهغه بانك باندي چې دمالياتوقانون د   

  .  زيرمو كې د زياتوالى له كبله د مجرايي مستحق دې ، نه تطبيقيږي
  

نوموړى شركت دشيراز .ونوشركت ورځپاڼواو راډيوګانوته داعالنونوخدمات عرضه كويد احمد داعالن     :بېلګه
رسټورانټ سره  په داسې ډول قرارداد كړى دې چې په هره مياشت كې به د رسټورانټ اعالنونه په ورځپاڼواو 

ه افغانيودلګښت يو سند استوي چې رسټورانټ دغ 5000راډيوګانوكې خپروي او د شيراز رسټورانټ ته د
نوموړى رسټورانټ په يوه مياشت كې خپلې پيسې نه  تاديه كوي او په بدل كې داعالنونو . مبلغ تاديه كړي

داحمد داعالنونوشركت دخپلوعوايدودمحاسبه كولو . لغوه كوي) قرارداد( يادشوى شركت نوموړى ترتيب 
خدمات يي هم له لپاره مكلف دې چې دمحاسبې له وروستۍ طريقې څخه استفاده وكړي ، داعالنونو

نوموړى . افغانۍ يې هم د مخه په خپلوعوايدوكې شاملې كړې دي 5000وړاندې څخه عرضه كړي دي او هغۀ 
شركت د پيسود ترالسه كولو لپاره هڅه كوي د دې مقصد لپاره  له شيراز رسټوراټ سره د ټيلفون او 

.  ې السته نه دي راوړي كوم مقدار پيسې ي هېڅهمدارنګه د ليك له ليارې تماسونه نيولي خو 
  .دشيرازرسټورانټ په تدريج سره خپلو فعاليتونوته د پاى ټكى ږدي

  
داحمد داعالنونوشركت دنوموړي نه ترالسه كيدونكي پور لپاره  معقول داليل لري او دغه مبلغ دنه ترالسه   

وباندې دمالياتو شركت د دغه نه ترالسه كيدونكي مبلغ  لپاره پرعايدات.  كيدونكي پورپه توګه ګڼې 
  .دمجرايي غوښتنه كوي
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كه چيرې يومبلغ د نه ترالسه كيدونكي پور په توګه حذف كړل شي، اما پوروړي په راتلونكې كې دحذف      :تبصره
شوي مبلغ يوه برخه اويابشپړ مبلغ تاديه كوي، په دغه صورت كې تاديه شوى مبلغ دعوايدوپه توګه  

  .محاسبه كيږې
  

. د هغو تادياتو لپاره هېڅ ډول مجرايي مجازه نه ده چې د قانون لمخې د ماليې د وضع كېدول لپاره تابع نه وي    16. 18
ماليه بايد د ونډې د ګټې،  ټكټانې، حق االمتياز، اجارې، كمېشن، حق االزحمې، معاشاتو او د ورته 

مې مادې 72دياتو څخه وضع شي چې د دغه راز، ماليه بايد له هغو تا. عوايدو د تادياتو له دركه وضع كيږي
په داسې حال كې چې ماليه له هغو تادياتو څخه چې قراردادي ته وركول . لمخې قراردادي ته وركول كيږي

  . كيږي، وضع نه شي، تاديه كوونكى شخص د وركړل شوي مبلغ له دركه د ماليې په كسر كې نه شامليږي
  

و شركت د دې لپاره چې د هندوش له سوداګريز شركته كرېړ او سيمټ د فېروز كوه ودانيز او سړك جوړول:   بېلګه
د ياد تړون لمخې، دغه مبلغ . افغانيو په ارزښت يو تړون ترسره كوي 5000000وپېري له نوموړي شركت سره د 

د فېروز كوه ودانيز او سړك جوړولو . افغانۍ وركړل شي 2500000بايد په دوو برخو يا قسطونو كې يانې 
دغه مبلغ لومړنۍ برخه ياد شركت ته وركوي او لكه څنګه چې د هندوكش شركت د كار جواز لري، د  شركت د

وضع شوې ماليه د . افغانۍ ماليه له ياد مبلغه وضع كوي 50000فېروز كوه ودانيز او سړك جوړولو شركت 
دويمه برخه  كله چې د فېروز كوه ودانيز او سړك جوړولو شركت. دولت بانكي حساب ته لېږدول كيږي

وركوي، د هندوكش سوداګريز شركت د فېروز كوه له شركته غوښتنه كوي چې په دويمه برخه كې پر ياد مبلغ 
له دې . ماليه وضع نه كړي دا ځكه چې د هندوكش شركت د نغدو پيسو له ستونزو سره الس او ګرېوان دى

افغانۍ كيږي، د هندوكش شركت ته  2500000كبله، د فېروز كوه ودانيز او سړك جوړولو شركت ټول مبلغ چې 
د فېروز كوه ودانيز او سړك جوړولو شركت كوالى شى د هغو . وركوي او هېڅ ماليه پرې نه وضع كوى

څخه دي مګر د دويمې ) افغانۍ 2500000(عوايدو پر وړاندې د مجرايۍ ادعا وكړي چې د لومړۍ برخې 
  .لىبرخې يا قسط له مبلغ څخه دغه شان ادعا نه شي كو
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 دنه مجرايي وړلګښتونه

  :نولسمه ماده
 : ندي مجرايي وړ دي،د غيرمجازچې وضع  دالندې اقالموپه شمول دشخصي لګښتونوكسراو )1(

  
چې دماليه وركوونكي يا يې دفاميل دګټې اوخوښۍ په غرض )تاديات(هغه وركړې .1

 .اشخاصوته صورت مومي
 څارنې، ساتنې او ځاى د د اوسيدو حويلۍ يا د فاميل د يې د دماليه وركوونكي يا .2

ملكيت  هر مال او لګښتونه يا نور اصالح لګښتونه او د وخرڅالو م د تعمير، ترميمولو،
  ،يې دفاميل ګټې اخستنې ته مختص ويماليه وركوونكي يا  چې د

  ،پرشخص ديونوبانې ټكټ پولي .3
  ،نه اودشخصي مقصدونولپاره لګښتونهدكارځاى ته دتلوراتلولګښتو .4
ماليه وركوونكي اود هغۀ دفاميل  د روغتيا دبيمې او او)تصادم( ژوند،ټكر د .5

  ، اود ادعا پرخالف دبيمې لګښت نورو د ر،دمصؤنيت په منظو
دهغومالونواوملكيت چې په شخصي مقصدونوترګټې اخستې الندې نيول كيږي  .6

  .دساتنې په غرض دهرډول بيمې لګښت
 

 :غيرمجازدي،دمجرايي وړ نديپه الندې مواردوكې دلګښتونوكسراووضع هم  )2(
  
 )مفروشاتو اثاثيې،  ثابتې ،تجهيزات ماشين،( شيانو دوامدارو او ودانيو دځمكې، .1

د دې قانون  تمامه شوې بيه، )لګښت(تمام شوي  د الحاقيې يا په هغې كې داصالحاتو د
رج  په درېيم فصل كې د كې درج لګښتونه او جزء)7(فقرې په )1( اتلسمې مادې د د

  ،دي ىمستثن څخه  لدې امر حكمونه 
هغوته ورته په  او ورونوپ دنه ترالسه كيدو وړ وركول،الى ې ته زياتوماحتياطي زير .2

  ،مقصد زېرمه
څخه عوايد ترالسه كوي،  لخواچې دافغانستان له كورنيوسرچينو اشخاصو دغيرمېشتو .3

  او
  .  بهرنيودولتونوته وركړل شوي ماليات،خوداچې پدې هكله ژمنليك موجود وي .4

 
 
 

برخه كې موجود دي د ممكنه شك در فع كولو په موخه ديوه انفرادي ) 1(مادې په  19هغه لګښت چې د    1.  19
 شخص او دهغۀ  دكورنۍ دژوند دلګښت لپاره ځانګړي شوي دي اود غير قابل مجرايي لګښت په توګه په

  :دشخصي لګښتونوبيلګي په الندې ډول دې. كې شامل شوي دي 
 

  ،زمي موادو،جامواوسرپناه لګښتونهديوه ماليه وركونكي اود هغۀ دكورنۍ دخوړو،ال  .أ 
و،كتابونو اولوړوزده كړو ديوه ماليه وركونكي اودهغۀ دكورنۍ دميلمستيا،سرګرمي  .ب 

  ،لګښتونه
 ،اوغاښونو لګښتونهكورنۍ د روغتيا ديوه ماليه وركونكي اودهغۀ د  .ج 
  ،حقواشخاصوته وركول كيږيهغه ونډې،سوغاتونه او مرستې چې مست  .د 
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امورو لپاره  ورڅخه د هغو نقليه وسايطو د ترميم او ساتنې لګښت چې د شخصي اويا كورنيزو   .ه 
  ،استفاده كيږي

  ،داتوباندې شخصي تاديه شوي مالياتپرعاي  .و 
ې اويا نوره هر ډول ماليه  البته د هغه د هغه استوګنځي  ماليه چې دخاوند تر واك الندې د  .ز 

  ،رته چې عوايد يې دماليې وړ دي سوداګريز فعاليت له لګښت څخه پ
م  د هغۀ هغه جريمه چې له قانون څخه دسرغړونې په بدل كې پرماليه وركونكي اويا ه  .ح 

  ،پركورنۍباندې وضع كيږي 
اتوباندې دمالياتوقانون له هغو زيانونو نه  پرته چې پرعايد(په شتمني كې هغه زيانونه   .ط 

ونه پاملرنې له چې ديوې ناوړه پيښې،غال ا) برخه كې شامل دي )  9( فقرې په ) 1( مادې 18د
  ، اوكبله منځ ته راځي

هغه لګښتونه چې دسوداګريزوفعاليتونو،دعوايدو دتوليد اويا نوروفعاليتونودپرمخ  وړلو   .ي 
  . لپاره  په مصرف نه وي رسيدلي

  
كه چېرې ځمكه دسيالب .ځمكه يوه ثابته شتمني ده  او د مالياتود محاسبې په وخت كې داستهالك وړ نه ده    2.  19

نوله دې كبله دځمكې . اويا دځمكې ښويدو له كبله تخريب شي، خپل ارزښت اوګټورتيا له السه نه وركوي
دځمكې بيه يواځې . ړنه ديبيه د پيريدنې په وخت كې اوياله ځمكې څخه داستفادې په وخت كې دمجرايي و

له السته راغلي )  پرته له دي چې ځمكه  د ميراث له ليارې ترالسه كړل شي ( دپلور او انتقال په وخت كې  
  .ارزښت اوبيې څخه وضع كيږي

  
دځمكې بيه له عوايدو څخه د مجرايي .يوسهامي شركت دنوې فابريكې د و دانولولپاره يوه ټوټه ځمكه پيري  : بېلګه 1

دپيريدنې تاديه .نه ده او داستهالك لګښت يې د ځمكې دپيريدنې په وخت كې نه شي غوښتل كيداى وړ 
شركت د اسنادو پر اساس ترهغه وخته له كوم بدلون څخه پرته پاتې كيږي چې نوموړې  سهامي شوى قيمت د

  .  ځمكه په بشپړه توګه  او هم قسمي توګه  و پلورل شي
  
د دغه ټول جايداد په بدل كې وركړل . دفترلپاره  له يوه تعمير سره يوه ټوټه ځمكه پيري يوسهامي شركت  د   :بېلګه 2

د دغه مبلغ يوه برخه دسهامي شركت په دفاتروكې دځمكې دقيمت په . افغانۍ  دې 30000000شوى قيمت  
يمت د د ځمكې ق. دودانولودلګښت په توګه ليكل شوي دي) تعمير(توګه او بله برخه يې دنوموړې ځمكې 

استهالك وړ نه دې مګر د بيارغاونې د استفادې  په موده كې د بيارغاونې د لګښت لپاره  د كلني استهالك 
  .په توګه مجرايي نه وركول كيږي 

  
هغې نوې  كه  د.په زيرمو  كې د اضافي مبلغ  د هغو عوايدو يوه برخه ګڼل كيږي چې نه دي مصرف شوي     3.  19

ذخيرې  د جوړولو لپاره چې  د رهبري هيئت د  پريكړې پر اساس ضرورې ده له مخكې نه په تاسيس شوې 
كې يوڅه مبلغ اضافه كړل شي، نوموړى مبلغ په هغه صورت كې د مجرايي وړ دې چې په اړه يې قانون  زېرمه

  . حكم موجود وي
  

٪  پورونو د زيانونو د جبران لپاره  د زيرمې په لرلو  25ركړل شوو كه چيرې يوبانك  د قانون له مخې د هغو و  : بېلګه 1
٪  ته وسوي او له هغې  25 زېرمهله هغه څخه لږ وي ، هر هغه اضافي مبلغ چې نوموړې  زېرمهمكلف وي  او 

كې جمع كيږي او د مالياتو له  محاسبې نه دمخه له مجموعي عوايدو څخه  زېرمهڅخه زيات نه شي، په 
  .مجرايي وركول كيږي
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افغانيوته ورسيږي او د پور د خسارې دجبران   2000000000نو كه چېرې دكال په پاى كې وركړشوى پور  

كن په نوموړې افغانيونه پرته  هغه لوړترين مبلغ چې مم 475000000افغانۍ وي، له   475000000 زېرمه
  :ضافه شي په الندي توګه السته راځيازيرمې باندي ور 

  
 افغانۍ          500000000)    %25افغانيوڅخه  2000000000له(  وركړشوي پورونه   %25  .أ 
  – 475000000                                                    زېرمهموجوده   .ب 
  افغانۍ       25000000  د زيرمې لږوالى                                                .ج 

                      
افغانيو په اندازه له هغه مبلغ څخه لږ ده چې په قانون كې تصريح شوي   25000000د زېرمهنوموړې موجوده    

افغانيوپوري مبلغ  بايد حفظ اود مجرايي په موخه د هر ډول ماليې له تثبيت  25000000نو له دې كبله تر. دې
افغانۍ اويا هم له  25000000كه چېرې خالص عوايد . څخه وړاندې بايد له مجموعي عوايدو څخه  وضع شي 

  .داسې عوايد نه پاتې كيږي چې دماليې وړ وي هېڅهغۀ څخه لږ وي، ټول عوايد په امان كې دي او 
  

  .نه لري اغېزهپه زيرمو  كې زياتوالى  د انتفاعي معاملو پر ماليې باندې  كومه   : هتبصر
  
 2000000ولري اودكال په پاى كې يې دپورونومجموعه  زېرمهافغانيو  500000000كه چيرې د نوموړى بانك د   : بېلګه 2

ال دمخه   زېرمهه  د بانك كې منځ ته راغلى زياتوالى دمجرايي وړنه دې ځك زېرمهافغانيوته ورسيږي ، په 
افغانۍ وي او د  100000000سره له دې كه چيرې خالص عوايد.سره مساوي وه %25دوركړشوو پورونو له 

افغانيوته زياتيږي ولې  د  525000000 زېرمهكې ور زيات كړل شي،   زېرمهافغانيومبلغ په نوموړې  25000000
كې زيات شوى  مبلغ له عوايدو څخه دمجرايي وړ نه  زېرمهپه . نه كميږي)افغانۍ 100000000(ماليي وړعوايد

 2000000000× 25.0. ( دې د  ذخيري مقدار له هغه مبلغ سره مساوي دې چې ال دمخه په قانون كې ذكر شوى دې 
  ).افغانۍ 500000000=افغانۍ

  
د استهالك  . مادې حكم د زيرمو پراستهالك باندې كوم اغيز نه لري) 19(پرعايداتوباندي دمالياتوقانون د  :بېلګه 3

د استهالك د مجاز .( مجرايي وړ  لګښت د  هغې شتمني له قيمت څخه وضع كيداى شي چې استهالك كيږي 
  .)شيفقرې ته مراجعه و) 6(  مادې  18نورمونو په اړه د 

  
ې زيرمې څخه تاديه نه شي چې عوايد يي له ماليې څخه هغه لګښتونه چې دمجرايي وړنه دې بايد له هغ    4.  19

  . مستثنى دي
  

څرنګه چې پرعايداتوباندې ماليات له ماليې وړعوايدوڅخه دمجرايي وړنه دي، نو له  هغوزيرمو څخه چې     :بېلګه
له مالياتو نه مستثنى دي د دغو ماليو وضع كول په دې معنى دې چې له ماليې وړعوايدوڅخه 

له بل پلوه كه چيري احتياطي زيرمې دقانون لمخې مجاز نه وي او . ندې ماليات وضع كيږي پرعايداتوبا
ددې باوجود نوموړي ذخيري دماليې له وضع كولونه وروسته له عوايدوڅخه منځ ته راشي، نوموړې زيرمې 

  .پرعايداتوباندې د مالياتوتابع ګرځي
 

 د مالياتو وركړه له افغاني عوايدو څخه دوركړې وړ پر هغو كې ونوهېواد وګړولخوا په بهرنيو بهرنيو د    5.  19
  . كوم اغيز نه لري  ،مالياتو چې  دولت ته وركول كيږي
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كې د هغوعوايدوله كبله چې له افغاني سرچينوڅخه يې   هېوادشخص كيداى شي په خپل نامېشت يو   : بېلګه
فغاني سرچينوڅخه السته راغلي عوايد په له ا. ترالسه كړي دي پر عايداتو باندي د مالياتو تابع وګرځي

دې ته لومړيتوب وركوي چې د هغو عوايدوله دركه  هېوادد افغانستان . افغانستان كې د مالياتو تابع دي
اشخاصو لخوا د هغوې په نامېشتو  ماليه واخلي چې له افغاني سرچينوڅخه السته راځي او نه پريږدي چې د 

نو د هغو مالياتو وركړه . ه افغانستان كې  دتاديي وړماليات اغيزمن كړيونو كې تاديه شوي ماليات پهېواد
ونو كې تاديه كيږي ، د قانون لمخې دتاديي وړمالياتود محاسبې په وخت كې له ماليې هېوادچې په بهرنيو 

 نوكه چيرې. وړعوايدوڅخه نه وضع كيږې او د تاديه شوؤ  مالياتوپه توګه ورته مجرايي هم نه وركول كيږي
افغانۍ  500000كې دخدماتودعرضه كولو له دركه  هېواديوبهرنى شخص په افغانستان او يا هم په خپل 

كې دتاديي وړمالياتود محاسبې دڅرنګوالې نه پرته، په  هېوادترالسه كړي،  د نوموړي شخص په 
  .افغانستان كې ماليات په خپل حال پاتې كيږي

  

 
  عوايدڅخه  كورنيو سرچينو له  

  :مادهشلمه 
 : عوايد په الندې ډول دي دكورنيوسرچينو )1(

  
  ،ټكټانه،مفادي تحويلۍ،پانګه اچونېد پورونو .1
  ،دګټې عوايد ېكې فعاليت كوي دونډ څخه چې په افغانستان شركتونو مېشتو له هغو .2
 څخه دمزدورۍ شغلونو وپه وړاندې له ازاد دخدمتونو حق الزحمې او دمعاش، .3

  ،عوايد)دستمزد(
  ،مالونوڅخه دحق االمتيازعوايد قولوغيرمن او منقولوله  او دكرايو .4
  ،منقولې شتمنۍ دپلورنې عوايد اوغيرمنقولې  د .5
  ،مول له پلورنو څخه د كمېشن اخستلپه ش ډول بيمو هر د .6
  ،عوايد ه كې د سوداګريزو فعاليتونوپه د نن هېواد د .7
كې له  ونوفعاليتيا استخدامي  پلورل يا ليږدول چې په سوداګريزو مالونو منقولو هغو د .8

  ،هغو څخه ګټه اخستل كيږي
  ،وركول كيږي فيس اوكمېشن عوايد چې دافغاني مېشت لخوا دحق االمتياز، .9

له اكتشاف اواستخراج څخه رامنځته شوي  سرچينو نورو يا معدني موادو دنفتي موادو، .10
  ، اوعوايد

 په دننه كې دنوروعايداتي سرچينوعوايد چې د دې قانون دحكمونولمخې د هېواد د .11
 .تابع ګرځي مالياتو

  
) 1(د دې مادې د ىديرشمې مادې په استثن دنهه وېشتمې او دتطبيق په منظور موخو د دې قانون د )2(

شتمنۍ  اصطالح په يوۀ شركت يا بل بنسټ كې چې د) غيرمنقولې شتمنۍ(كې د جزء)5(په  ېفقر
ډول  هر په الندې توګه ،مستقيم مالكيت په پايله كې ترالسه كيږي د ارزښت يې اساساً داشخاصو

 :سي ګټې په بركې ني
  
  ،اوپه افغانستان كې غيرمنقوله شتمني .1
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  :په افغانستان كې د پورونو،امانتونو،پانګه اچونو اونورو له دركه  ټكټانه الندې  برخې لري   1.  20
  

له انفرادي اشخاصونه پرته د افغانستان په بانكونوكې دسهامي اومحدودالمسؤليت شركتونو   .أ 
  او د امانتي مبالغو  ټكټانه،  

مي نهادونو اومستقلونماينده ګيو په افغانستان كې دانفرادي اشخاصو ،سهامي شركتونو،داي  .ب 
  .د پورونو ټكټانه

  
شركتونولخواتاديه كيږي له افغاني  محدودالمسؤليت دونډې هغه ګټه چې د افغاني سهامي او  2.  20

  . سرچينوڅخه د السته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل كيږي اوپه افغانستان كې دموضوعي ماليې تابع دي
  

نوموړي افغاني . يوه افغان سهامي شركت دټولوپلورل شوؤسهمونوخاونددېيوبهرنى پانګه اچونكى د  : بېلګه
افغانۍ  1200000دغه افغاني شركت خپل ونډه لرونكي ته . افغانۍ عوايد السته راوړي دي 1000000شركت 

افغانۍ له افغاني سرچينوڅخه د السته راغلې ونډې ګټې په توګه ګڼل  1000000وركوي چې له جملې څخه يې 
مبلغ دپانګې ګټې اويا د پانګې اچونكي دونډې په نظركې نيولوسره د بل ډول ګټې په توګه  پاتې نور. كيږي

  . د سرمايې او د عوايدو له ونډې څخه السته راغلې ګټه  له افغاني سرچينو څخه  نه ګڼل كيږي .  ګڼل كيږي
 

معاشونه،اجورې اوله آزادوشغلونوڅخه السته په افغانستان كې دخدماتو له عرضه كولونه السته راغلي   3.  20
 .راغلي عوايد له افغاني سرچينوڅخه د السته راغلو عوايدوپه  توګه ګڼل كيږي

  
يوغيرمېشت انفرادي شخص ديوه بريتانوي شركت لخوا دافغانستان په د اخل اوبهركې د دندې د ترسره   : بېلګه

وخت په %  80يوه كال په اوږدو كې تقريباَ   خپل نوموړى غيرمېشت شخص د.  كولولپاره استخدام شوى دې
معاش له  %80نو داسې ګڼل كيږي چې دكال په اوږدوكې د نوموړي غيرمېشت شخص . افغانستان كې تيروي

نوموړي عوايد په افغانستان كې پرعايداتوباندي دمالياتوتابع دي . افغاني سرچينوڅخه ترالسه شوى دې
  .رداد يا موافقت نامې  له مخې معاف ګڼل شوي ويمګر داچې له دولت سره دكوم قرا

  
له دركه السته راغلې كرايه اوحق االمتياز چې په افغانستان ) منقولې اوغيرمنقولې( د هغې هر ډول شتمني  4.  20

  .كې ورڅخه استفاده كيږي  له افغاني سرچينوڅخه دالسته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل كيږي
  
افغاني شركت له نوموړو .افغاني شركت ته بار وړونكي نقليه وسايط په كرايه وركوي يوچينايي شركت يوۀ  : بېلګه 1

افغاني شركت چې كومه كرايه . دانتقال په موخه استفاده كوي څخه په ټول افغانستان كې دمالونو وسايطو

دهايدروكاربن،د كانونودجوازاود كانونودواك ليك دقراردادونوپه شمول هغه ډول چې  .2
 .افغانستان كې دغيرمنقولې شتمنۍ ګټهپه  په دوولسم فصل كې تصريح شوي دي،

  
د دې قانون دموخودتطبيق په منظوردنهه وېشتمې اوديرشمې مادې په استثني دكانونوله  )3(

 كې توضيح شوي دي د جزء)10(فقرې په )1(استخراج څخه رامنځته شوي عوايد چې د دې مادې د
 . په بركې نيوونكې دي مفادي معاملو نورو ډول پلورنې او هر
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دوپه چينايي شركت ته تاديه كوي د چينايې شركت دغه عوايد له افغاني سرچينوڅخه  دالسته راغلوعواي
  .توګه ګڼل كيږي

  
افغانۍ شركت له نوموړو .يوچينايي شركت يوۀ افغاني شركت ته بار وړونكي نقليه وسايط په كرايه وركوي  : بېلګه 2

دافغاني شركت لخوا . وسايطوڅخه په افغانستان او پاكستان كې دمالونو دانتقال په موخه استفاده كوي
ټروڅخه د استفادې په بدل كې كومه كرايه وركول كيږي د چې چينايې شركت  ته په افغانستان كې له مو

لدې كبله دافغاني . چينايي شركت دغه عوايد له افغاني سرچينو د السته راغلو عوايدو په توګه ګڼل كيږي
شركت لخواچينايي شركت ته په افغانستان كې دبار وړونكوموټروڅخه داستفادې په بدل كې دكرايې تاديه 

نوموړو موټرو  د استفادې په بدل كې د كرايې تاديه بايد ديوۀ مناسب معيار اويا   او په پاكستان كې د
كې د نوموړو موټرو د هېوادله مناسب معيار اومقياس څخه موخه په هر. مقياس پر اساس ووېشل شي
  .كې دانتقال څخه د السته راغلو عوايدو مقايسه كول دي هېوادګرځيدوكيلومټر اوياپه هر

  
دهغومنقولواوغيرمنقولوشتمنيودپلورګټه چې په فزيكي ډول په افغانستان كې موقعيت لري له افغاني   5.  20

  : دغه ډول ګټې په الندې ډول دي.سرچينوڅخه د السته راغلو عوايدو په توګه  ګڼل كيږي
  

د هرې غيرې منقولې شتمني د مالكيت اويا ونډې لرلو له دركه السته راغلي عوايد، معدني   .أ 
  . په افغانستان كې طبيعې سرچينې اوزيرمې 

هغه عوايد چې په افغانستان كې داقتصادي فعاليتونو د مالكيت  او يا په دغو فعاليتونو كې د   .ب 
  .ونډې له  دركه السته راځي 

د يو كورني او يا بهرني شركت  د ونډو له پلور څخه السته راغلي عوايد،تر هغې پورې چې    .ج 
  .ې شتمني لرينوموړى شراكت په افغانستان ك

  
نوموړى افغاني .ونډه لري% 10يوبهرنى پانګه اچونكى ديوه افغاني شركت د پانګه د په ګټه او پانګه كې   : بېلګه 1

كه چيرې دغه پانګه اچونګى په افغاني شراكت .شراكت په افغانستان كې دغيرمنقولې شتمني خاوند دې
له افغاني سرچينوڅخه ) ې دموجوديت په صورت كېدګټ(ونډه وپلوري ، السته راغلي عوايد %  10كې خپله 
كيداى شي چې  د شراكت د ونډې پلور داړوندې شتمني له پلور سره مشابه سرچينې ولري ځكه . ګڼل كيږي

دشركت شتمنۍ د هغوغيرمنقولوشتمنيوله پانګه اچونوڅخه تشكيل شوې ده چې په افغانستان كې  
  .موقعيت نه لري 

  
ونډه  %10پانګې  شركت په پانګه كې دګټې او محدودالمسؤليت اچونكى ديوه بريتانوي  يوبهرنى پانګه: بېلګه 2

كه چيرې نوموړى پانګه اچونكى په دغه شركت .نوموړى شركت په افغانستان كې دمعادنوشتمنۍ  لري .لري
چې داسې ګڼل كيږي )  دګټې دموجوديت په صورت كې( كې خپله ونډه وپلوري، د هغۀ السته راغلي عوايد 

  .له  افغاني سرچينوڅخه  ترالسه شوي دي 
  
نوموړى افغاني .ونډه لري %10يوبهرنى پانګه اچونكى ديوه افغاني شركت په پانګه كې د ګټې اوپانګې : بېلګه 3

كه چيرې دغه پانګه . شتمني  نه لري هېڅشركت په هندوستان غيرمنقول شتمنۍ لري  ولې په افغانستان كې 
دګټې دموجوديت په (ونډه وپلوري ، د هغۀ السته راغلي عوايد  %10اچونګى په افغاني شراكت كې خپله 

  . داسې ګڼل كيږي چې له افغاني سرچينوڅخه ترالسه شوي دي) صورت كې
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ډې له پلورڅخه په هغه صورت شركت كې د ون محدودالمسؤليت هغه عوايد چې په يوه افغان سهامي اويا . د  
په افغانستان كې غيرمنقوله ) الف(كې چې دشركت دشتمنيوقيمت په ځانګړې توګه د مالكيت له كبله 

په افغانستان كې په  غيرمنقول دارايې  كې ونډه ، د هايدروكاربن دقرارداد او دمعادنو د ) ب(شتمني اويا
تصريح شوې ده،  په مستقيمه اويا غيرمستقيمه  جواز ليك  په ګډون لكه څنګه چې په دولسم فصل كې

  .توګه دنورواشخاصولخوا السته راغلي وي
  

  .اصطالح د ارزښت له پلوه له پنځوس فيصدوڅخه زيات  مفهوم لري)  " ځانګړې توګه په" د   :  تبصره 
 
دونډې دارزښت شركت داسې ګڼل كيږې چې په غيرمستقيمه توګه دنهاد  محدودالمسؤليت يوسهامي اويا   : تبصره

  .رديف نهادونه دټيټ رديف په نهادونوكې وي يا دلوړ مالك او له نظره د ټيټ رديف نهادونو دشتمنيو
  
نوموړي افغان سهامي شركت .يوبهرنى پانګه اچونكى ديوه افغان سهامي شركت په ونډو كې ټكټانه لري  : بېلګه 1

نوموړي سهامي شركت درې .ې تجهيزات هم لري ځينې غيرمنقولې شتمني كرايه كړي دي  او په افغانستان ك
كاله وړاندې د شتمني داجارې يو قرارداد السليك كړى ؤ چې اوس مهال يې دكرايې ارزښت د بازار له  

 300000له دې كبله د هغې شتمني دكرايې ارزښت چې نوموړي شركت كرايه كړې ده  . ارزښت څخه لږه دې
كه چيرې  نوموړى بهرنى پانګه اچونكى د . افغانۍ دې 1000000افغانۍ دې او د تجهيزاتو ارزښت يې  تقريباً 

افغان سهامي شركت سهمونه په ګټه باندې وپلوري،  دنوموړي پانګه اچونكي السته راغلي عوايد له 
  .افغاني سرچينوڅخه نه ګڼل كيږي

  
افغاني سهامي شركت  د ) الف( د . كې شريك دې) الف(سهامي شركت  يوبهرنى پانګه اچونكى په افغان  :بېلګه 2

سهامي شركت يواځينۍ شتمني هغه ونډې دي چې د ) الف(د . افغان سهامي شركت ټول اسهام پيري ) ب(
سهامي شركت يواځينۍ د ارايي هغه غيرمنقول ) ب(له سهامي شركت څخه يې رانيولي دي او د ) ب(

سهامي ) الف(كه چيرې نوموړى بهرنى پانګه اچونكى د.اليت كې موقعيت لريجايداد دې چې دباميانو و
شركت سهمونه وپلوري ، نو په دغه صورت كې د هغۀ السته راغلي عوايد له افغاني سرچينوڅخه ګڼل كيږي 

چې په (سهامي شركت شتمني په افغانستان كې له غيرمنقولې شتمني څخه منځ ته راغلې ده ) الف(ځكه د
  ). ه توګه دشركت  شتمني دهنامستقيم

  
. افغان سهامي شركت ټول پلورل شوي سهمونه په خپل اختياركې لري)الف(يوبهرنى پانګه اچونكى د: بېلګه 3

سهامي شركت د افغانستان بانك په ) الف(د . ونډې پيري %70افغان  سهامي شركت ) ب(شركت د) الف(د
افغانيو په ارزښت غيرمنقول  2000000افغانستان كې د  شركت په) ب(د.  افغانۍ لري 1000000يوه حساب كې 
شركت د شتمني قيمت په افغانستان كې د غيرمنقول جايداد د مالكيت  له حق څخه ) الف(د. جايداد لري

افغانيوغيرمنقول جايداد 1400000نغدوافغانيو اوله  1000000شركت شتمني له ) الف(السته راغلى دې ځكه د 
سهامي شركت سهمونه ) الف(كه چيرې بهرنۍ پانګه اچونكى د. څخه متشكل ده )افغانۍ2000000×70%(

وپلوري، دنوموړي پانګه اچونكي السته راغلي عوايد  داسې ګڼل كيږي چې له افغاني سرچينوڅخه ترالسه 
  .شوي دي
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  : بېلګه  4
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دافغاني مستقلې نمايندګۍ يواځينۍ شتمني  له هغوسهمونوڅخه عبارت دې چې په نوموړې نمايندګۍ 
، دټيټ رديف د نمايندګۍ شتمني له هغو اسهامو څخه عبارت دې  چې په  كې په ټيټ رديف كې قرارلري

ځمكه لرونكي شركت كې يې لري او دځمكه لرونكي شركت يواځينۍ شتمني د معدن د جواز په شان هغه 
  .غير منقوله شتمني ده   چې دافغانستان په كومه ساحه كې وجود لري 

  
قله افغانۍ نمايندګۍ باندې وپلوري، په دغه صورت كې كه چيرې يوبهرنۍ شركت خپلې ونډې پر يوه مست

دافغاني . داسې ګڼل كيږې چې نوموړي سهامي شركت خپله غيرمنقول شتمني په افغانستان كې پلورلې ده
مستقلې نمايندګۍ د ونډو دپلورله كبله السته راغلي عوايد پر عايداتوباندې د مالياتوتابع ګرځي  ځكه 

  .ارزښت  دغيرمنقول شتمني له ټيټ ارزښت سره مساوي دې % 100چې دنوموړې نمايندګۍ 
 

ونډه او د نا  %49كه چيرې افغاني مستقله نمايندګۍ چې په ټيټ رديف كې قرار لري دځمكه لرونكي شركت 
سره ددې چې . ونډه  په خپل اختياركې ولري،نو  ورته پايلې به ولري %51اړوند بهرنۍ ځمكه لرونكي شركت 

څخه لږ غيرمستقيمه ونډه  لري ، موضوع تراوسه پوري همدا  %50غيرمنقول شتمني كې له بهرنى شركت په 
په دغه . ارزښت  دغيرې منقول شتمني له مالكيت سره متناسب دې%  100ده چې دمستقلې افغاني نمايندګۍ 

  .حالت كې دمستقلې افغاني نمايندګۍ د ونډو پلورل دغيرمنقول  شتمني  دپلورپه توګه ګڼل كيږي
  

100%

هرنى شركتب
 
 

مستقله افغانۍ 
  ينمايندگ

  نا اړوند بهرنى
 شركت 

 يافغان خپلواكهد ټيټ رديف 
 نمايندګۍ

  ه شتمنيغبر منقول

100  ٪

 ځمكه لرونكى
 شركت

49%

100 ٪

51 ٪
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كانيزم په عين شكل په افغانستان كې د هايدروكاربن دقراردادونو، دمعدن  د ېد دويم نهادلخوا تعقيبي م  :تبصره
( منقولو شتمنيو  جواز او د معدن د صالحيت نامې په ګډون چې په دولسم فصل كې موجود دي پر غير

  .تطبيقيږيباندې  يا له غيرمنقولو شتمنيو څخه  پر السته راغلو ګټو او) وشتمني
  

دبيمې په ګډون د پلوردمعاملوهر ډول كمېشن تر هغه وخته پورې دافغاني سرچينو څخه د السته راغلو     6.  20
په دې اړوند ټول حقايق . عوايدو په توګه ګڼل كيږي چې د پلوردغه فعاليتونه په افغانستان كې ترسره شي

ارداد دالسليك فزيكي ځاى ديوۀ باوري عامل په سره له دې چې دقر. اوحاالت  ترڅيړنې الندې نيول كيږي 
  . توګه ګڼل كيداى شي،  اما  د پلور د فعاليتونو د ځاى او موقعيت لپاره دليل نه شي كيداى 

  
دبيمې دشركت يوپلورونكيدبهرنيوكورډيپلوماتيك اشخاصو په ګډون پر هغوبهرنيانوباندې چې په   : بېلګه

  .ورځو لپاره پاتې كيږي  30په موخه په  افغانستان كې د افغانستان كې مېشت دي  د بيمې دپلور
  

پر هغوبهرنيو اشخاصوباندې چې په افغانستان كې له مالياتوڅخه معاف دي دبيمې              دنوموړي شخص لخوا  
             غلى كمېشن او همدارنګه هغه كمېشن چې  نوموړى يې پر نورو بهرنيانوباندې د بيمې     االسته ر  پلور څخهله 

كه چيرې قرارداد له افغانستان څخه بهر                        . له پلورڅخه السته راوړي ، پرعايداتوباندې دمالياتوتابع دې
د  داچې. شوى وي، پورتنې ياد شوې موضوع تطبيقيږيالسليك  هم) دقرارداد دموجوديت په صورت كې( 

كيږي او مذاكرات هم په افغانستان كې ترسره كيږي ، د نوموړي پلور لپاره په افغانستان كې بازار لټول 
  . شخص لخوا ترالسه شوى كمېشن په افغانستان كې پرعايداتوباندې دمالياتوتابع ګرځي

  
په افغانستان كې په سوداګريزو اويا د  د هرې هغې  شتمني له پلور او يا انتقال څخه السته راغلي عوايد چې     7.  20

عاليتونوكې ورڅخه استفاده كيږي  له افغاني سرچينوڅخه دالسته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل استخدام په ف
داچې  له نوموړې شتمني څخه  په افغانستان كې استفاده شوې ده اوكه نه، دهغۀ  وخت په پرتله  چې له  .كيږي

نيولوسره چې له شتمني څخه د خاوند لخوا په بل كوم ځاى كې استفاده شوې ده او دهغه وخت په نظركې 
  .   دغې شتمني څخه په افغانستان كې استفاده شوې ده د  حقايقواوحاالتو د ارزونې  له مخې تعينيږي

  
يو پاكستانى سهامي شركت يو شمېر  بار وړونكي نقليه وسايط لري  چې دافغانستان په لراوبر كې ورڅخه   : بېلګه 1

ستاني سهامي شركت له يوې وا سطې څخه د درې نوموړي پاك. د اجناسودانتقال لپاره استفاده كوي
دڅلورم كال په پيل كې دغه پاكستانى سهامي شركت نوموړى . كالولپاره په افغانستان كې استفاده كوي

له دغه پلور څخه السته راغلې ګټه پرته له دې چې . باروړونكې واسطه په درېيم  شخص باندې په ګټه پلوري
وى دې اوكه نه ، له افغاني سرچينوڅخه د السته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل پلور په افغانستان كې ترسره ش

  . كيږي
  
يوپاكستانى سهامي شركت يو شمېر  بار وړونكي نقليه وسايط لري چې د افغانستان  او پاكستان ترمنځ د   : بېلګه 2

څخه د درې دغه پاكستانى سهامي شركت له يوې وا سطې . اجناسو دانتقال لپاره ورڅخه استفاده كوي
نوموړې واسطه د دغې مودې له نيمايي څخه د زيات وخت لپاره د شركت په .  كالولپاره استفاده كړې ده

دڅلورم كال ). نه په افغانستان كې(اختيارك وه او په فزيكي ډول ورڅخه په پاكستان كې استفاده شوې ده 
. درېيم  شخص باندې په ګټه پلوري په پيل كې دغه پاكستانى سهامي شركت نوموړى باروړونكې واسطه په

دغه السته راغلې ګټه له افغاني سرچينې څخه د السته راغلې ګټې په توګه ګڼل كيږي ځكه له نوموړي موټر 
  . په ځانګړې توګه له افغانستان څخه بهر استفاده شوې ده
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جوره،كلنى امتياز او يا ديوۀ افغان مېشت شخص لخوا چې په افغانستان كې كوم حق االمتياز،اداري ا   8.  20
  .كمېشن تاديه كيږي له افغاني سرچينوڅخه دالسته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل كيږي

  
يو هندوستانى سهامي شركت يو افغاني سهامي شركت ته  هر كال د جواز د د نوي كولو په صورت كې  د هغۀ   : بېلګه 1

دغه السته راغلي . سره برابر دې جوازوركوي  وخرڅالو %  15حق االميتاز په بدل كې چې د نوموړي شركت له 
  .حق االمتياز له افغاني سرچينوڅخه دالسته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل كيږي

  
د دغه . يوبريتانوى سهامي شركت ديوۀ افغان سهامي شركت ټول پلورل شوي ونډې په  اختيار كې لري  :بېلګه 2

هامي شركت ته په اداري چاروكې مشورې بريتانوي سهامي شركت ځينې لوړپوړي چارواكي افغان س
د دغو خدماتوپه بدل كې افغان سهامي شركت بريتانوي سهامي شركت ته د اداري اجورې په نامه . وركوي 

دغه اجوره پرته له دي چې آيا دغه مشورتي خدمات دافغانستان په دننه اويا .يو مقدار پيسې تاديه كوي
  .خه  دالسته راغلوعوايدوپه توګه ګڼل كيږيبهركې ترسره شوي دي له افغاني سرچينوڅ

  
هغه عوايد چې د معادنو په كيندلو  كې د ونډې او يا د  معادنو،اومه نفتو له ګټې اويا په افغانستان كې د     9.  20

موجودو نورو سرچينو له دركه السته راځي له افغاني سرچينوڅخه د السته راغلو عوايدوپه توګه ګڼل كيږي 
يوحكمي او ياحقيقي شخص د  معادنو، نفت او په افغانستان كې د  موجوده نوروطبيعي سرچينو كه چيرې . 

موخه كار واخلي ، السته راغلي ) دګټې اخستنې، استخراج او يا تصفيې په ګډون ( څخه  د عوايدو د توليد 
  .عوايد له افغاني سرچينوڅخه ګڼل كيږي
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 درېيم  فصل

  
السته  الرېږدونې له ېد پلور، تبادلې او يا ل ۍد شتمن

  راغلې ګټه او تاوان
  

  پورې 30مادې نه تر21له 
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   پر عايداتو د مالياتو تابع ګټه

  :يووېشتمه ماده
د ثابتو شتمنيو د پلورلو يا تبادلې له دركه ګټه اوپه كسب اوسوداګرۍ كې پانګونه پرعايداتو 

 .تابع دهباندې د مالياتو 
    

  
ماليه  يا تبادلې څخه السته راغلې ګټه دعوايدو په توګه ګڼل كيږي او د او دثابتو شتمني ګانو له  پلور  1. 21

يا داستهالك نه وروسته لګښت او يا (  پيسوترمنځ توپير السته راغلو او د لګښتونو ۍنكي د شتمنووركو
محدودالمسؤليت  كيږي چې د ټولواشخاصو،سهامي او په توګه ګڼل د عوايدو) دپلورله دركه اړوند لګښتونه

  .لخوا بايد په راپور كې شامل كړل شي ټولو نهادونو شركتونو او
  
افغانۍ تمام شوي دي  او خاوند يې پنځه كاله وروسته دغه سهمونه په  10000لس سهمونه چې خاوند ته يې په   : بېلګه 1

داسې ګڼل كيږي چې له دغې معاملې څخه نه ګټه او نه  د ماليې وړ كوم عوايد ترالسه . افغانۍ  پلوري 10000
  .شوي دي

  
نوموړي .ديوه سهامي شركت لخوا يو افغان مېشت شخص ته دسوغات په توګه لس سهمونه وركول كيږي  :بېلګه 2

كه چېرې افغان مېشت شخص . ږيمېشت شخص ته د دغوسهمونوپه اړه د صفر په اندازه لګښت هم نه رسي
افغانۍ دسهمونودپلورپه   5000افغانۍ وپلوري په داسې حال  كې چې دغه شخص  50000نوموړي سهمونه په 

موخه د فيس په توګه وركوي ، نو په دغه صورت كې داسې ګڼل كيږي چې  نوموړي افغان مېشت شخص  
  .افغانۍ ګټه السته راوړې ده 45000

  
. افغانۍ پلوري    13000000په    تعمير  نېټه د خپل دفتر 29لمريزكال دكب په  1386شركت د يوسهامي : بېلګه 3

د دغه تعمير  د . افغانۍ پېرودل شوى ؤه 10000000لمريزكال دوري په لومړۍ نېټه په   1382نوموړى تعمير د
استهالك يې كالو وضع شوى مجموعي  افغانۍ وضع شوي دې چې  دپنځو 200000كلنى استهالك لپاره 

افغانۍ ده او له دغې معاملې څخه السته راغلې ګټه  50000لګښت  د تعمير دپلور.  ته رسيږي افغانيو 1000000
  :الندې توګه محاسبه كيږې په 

  
  افغانۍ 13000000        بيه                                                          دپلور  
  افغانۍ 10000000            اصلي بيه   
  افغانۍ 9000000      افغانۍ     1000000     منفي استهالك   

  افغانۍ  4000000                                                                              
  

  افغانۍ   50000         لګښت                            دپلور) -(منفي 
  افغانۍ  3950000       له دركه السته راغلې ګټه   دپلور
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كيږي كارول  ه رلپا ۍاصطالح  د هغې شتمن" ۍثابتې شتمن"قانون د احكامو د تطبيق په موخه  د  د مالياتو    2.  21 
له سوداګرۍ او يا له سوداګريزو فعاليتونو سره تړاو  يچې  د ماليه وركونكي لخوا پرته له دې چې د نوموړ

ونډې چې د ماليه وركوونكي له سوداګريز فعاليت سره تړاو لري او يا لري  او كه نه، ساتل كيږي، ولې هغه و
په موجودي كې شامليږي، يا هغه شتمني چې د  ۍنورې ورته شتمني ګانې چې د كال په پاى كې د شتمن

عادي سوداګريز فعاليت  لپاره ساتل كيږي، په ثابته  دموخه په ماليه وركوونكي لخوا  پېرودونكو ته د پلور 
  . كې نه شامليږي ۍشتمن

  
  

  

  ګټه  د مالي كال د ماليې وړ
  : دوه وېشتمه ماده

   د سهامي شركت يا محدودالمسؤليت شركت د شتمنۍ د پلورلو يا تبادلې له دركه ترالسه شوې ګټه،
  .مالي كال د ماليې وړ ګټه ده چې په ترڅ كې يې د شتمنۍ ليږديدو صورت موندلى وي د هغه

  
  

اويا محدودالمسؤليت شركت شتمني له ليږدونې څخه السته راغلې ګټه  د ماليې  د يوه سهامي شركت  1. 22
  .وړعوايدوپه توګه ګڼل كيږي

  
د اجاره شوې شتمنۍ لېږدول له خاونده ) مه ماده كې درج شوې5مې مادې  په 18د (په يوې مالي اجاره كې     2.  22

لي خرڅالو د پاى په توګه بلل كيږي چې د مستاجر ته  چې د اجارې د مودې په پاى كې ترسره كيږي، د اص
له دېكبله، هېڅ ګټه مستاجر ته د شتمنۍ د مالكيت د واقعي انتقال . مالي اجارې په پيل كې ترسره كيږي
  . پرمهال مالك پورې اړه نه نيسي

  
و په توګه ګڼل له پلور څخه السته راغلې ګټه د نوموړې شتمني د پلور په كال كې د ماليې وړعوايد ۍد شتمن     3. 22

  .كيږي ولو كه د ګټې ارزښت په تدريجي توګه  په څو كالو كې ترالسه كړل شي
  

په دغو لسو كلنو كې د . لس كاله كيږي چې يو محدودالمسؤليت شركت يو اپارتمان په ملكيت كې لري   : بېلګه
لمريزكال كې نوموړى  1385دغه محدودالمسؤليت شركت په . جايداد ارزښت  د لوړيدو په حال كې ؤه

السته راغلې ګټه په لسو كلنو كې د دغه جايداد د . افغانۍ ګټه ترالسه كوي 1000000جايداد پلوري  او 
افغانۍ د  1000000) د اپارتمان د پلور كال(كال كې مالي   1385په .  مجموعي ارزښت لوړوالى څرګندوي
  .ماليې وړګټې په توګه ګڼل كيږي
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 څخه ماليه  دوېږدېملكيت له ل د
  : دروېشتمه ماده

شوې السه ډول ليږديدو له دركه تر هر نورو ملكيت د تبادلې يا د دالندې شتمنيو د پلورلو، )1(
 : ګټه پيژندل كيږي ماليې وړ د ګټه،

  
  ، ه شمول د كسب يا سوداګرۍ پريښودلد سرقلفۍ پ .1
په  اجزاوو هغو د يا د او) ياراض(ځمكې  ودانيو، ماشين آالتو، فابريكه د تجهيزاتو، .2

  ،شمول
كې  لېږد رالېږدونو په مال هغه تجهيزات چې په سوداګريزكار اوفعاليت داشخاصو او .3

  ، اواستعماليږي
 . په سهامي يا محدودالمسؤليت شركت كې ونډې .4

  
څخه السته راغلې ګټه د  د رامنځته شوې منقولې اوغيرمنقولې شتمنۍ له ليږديدوه  ميراث له )2(

  .ه كې له درج حكم څخه مستثني دهفقر )1(دې مادې په  

  
  

مې مادې 22حكمي اشخاصو د شتمنۍ د خرڅالو له دركه السته راغلې ګټه پر عايداتو د مالياتو د قانون د د     1.  23
مه ماده عمدتاً د انفرادي اشخاصو په څېر 23. لمخې د حكمي اشخاصو د ماليو تابع عوايد بلل كيږي

چې ) دفابريكو په استثنا سره(كولو حكم  ىد مستثن ۍهغې غير منقولې  شتمند . اشخاصو باندې پلې كيږي
ماده كې  23څخه چې پر عايداتو باندې د مالياتو قانون په  ۍله هغې شتمن ىد يوه انفرادي شخص ملكيت د

استفادې لپاره دغه ډول شتمني  يدرج ده يواځې په هغو اشخاصو باندې تطبيقيږې چې د خپلې شخص
دې او د ودانول  پلورل او ودانيو  وړى حكم هغو اشخاصو ته معافيت نه وركوي چې كسب يې د نوم. ساتي

نوموړى حكم  همدارنګه هغو كمېشن كارانو او . تعميرونو له آبادولو او پلورلو څخه ګټه ترالسه كوي
  .شن ترالسه كوينمايندګيو ته هم مالياتي معافيت نه وركوي چې د غير منقولو شتمنيو د پلور له دركه  كمې

 
لمريز كال په  1387د . نوموړى له خپلې كورنۍ سره  په كابل كې اوسيږي. جوړوياستوګنې كورونه   وحيد د  : بېلګه

او خپل اوسنى كور چې په كابل كې موقعيت لري جوړوي  اوږدو كې وحيد په هرات واليت كې درې كورونه 
نوموړى په يوه . ىد ىجوړ كړيې پلوري او خپله كورنۍ يو له هغو درې كورونو ته ليږدوي چې  په هرات كې 

په هرات كې د دوه كورونو پلور څخه د وحيد السته . كوركې په خپله اوسيږي او دوه نور كورونه پلوري
مخې پر عايداتو باندې د مالياتو تابع ګرځي ولې هغه ګټه چې وحيد يې په راغلې ګټه د دې مادې د حكم ل

  .كابل كې د خپل كور له  پلور څخه ترالسه كوي پر عايداتو باندې د مالياتو تابع نه ګرځي
  

له پلور څخه السته راغلې ګټه چې انفرادي اشخاصو پورې اړه لري او پر عايداتو باندې د و د هغو شتمني    2.  23
له دې سره سره، د يوه . د كلنيو عوايدو ماليې نه تابع كيږي مادې تر حكم الندې نه راځي،  23لياتو قانون د ما

بند لمخې د ثابتې ماليې  1مې مادې د 30انفرادي شخص لخوا د منقولې او غير منقولې شتمنۍ خرڅالو د 
  . تابع ده
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راغلې ګټه چې د شخصې استفادې لپاره ورڅخه كار اخيستل د هغه جنراتور له پلور او يا تبادلې څخه السته   : بېلګه
كيږي پر عايداتو باندې د مالياتو تابع نه ګرځي ولې كه چيرې له نوموړي جنراتور څخه د سوداګرۍ او يا 

  .شي، نو السته راغلې ګټه د ماليې وړعوايدو په توګه ګڼل كيږيوكارول  نورو فعاليتونو لپاره 

 افغانۍ 125000                           دپيرودنې بيه             .أ 

 افغانۍ  1000جمع    دپلور لګښت                             .ب 

 افغانۍ 126000د پلورتمام شوې بيه                            .ج 

 افغانۍ   150000د پلوربيه                                                    .د 

 افغانۍ      126000 منفي دپلور تمام شوې بيه               .ه 

 افغانۍ 24000       ګټه                                                           .و 

افغانۍ ګټه دماليې وړ نه ده  ځكه چې  له پلورل شوې شتمني څخه   24000دانفرادې شخص لخوا السته راغلې 
  . فعاليت كې استفاده نه ده شوېپه سوداګرۍ اويا كوم بل 

دا چې . كه چيرې دپلوربيه له تمام شوې بيې څخه ټيټه وي، نو له دغه ډول معاملو څخه تاوان منځ ته راځي     :تبصره
نو د ضرر ) دا يو شخصي تاوان دې( نوموړى تاوان د سوداګريز فعاليت په وخت كې  منځ ته نه دې راغلى 

  .كيږيمبلغ لپاره مجرايي نه وركول 

  
  

 د ماليې وړ عوايدو څخه د لګښت وضع كول
  : يشتمه مادهو روڅل

عوايد، په بشپړډول رپوټ وركول  د شتمنيو د پلورلو، تبادلې او ليږدولو) ىد ميراث په استثن( 
كې د الندې اقالمو وضع كول مجاز  په ترڅ  كيږي او لدې عوايدو څخه د ماليې وړ ګټې د ټاكلو

  :دي
  

وركوونكي باندې دشتمنۍ تمام شوى لګښت اوپلورل شوې پانګونه منفي هغۀ پر ماليه  .1
مجموعي مبلغ چې داستهالك له دركه دهغو دترالسه كولو له نيټې څخه دمعاملې تروخته 

 .پورې دمجرايي وړ وي
د كمېشن په شمول د پلورنې لګښتونه، د اعالنونو لګښت، قانوني لګښتونه، د وثايقو  .2

 .و د پلورنې او ليږدونې نورلګښتونهلګښتونه او د شتمني
  
  

مادې دحكم لمخې د نوي 14له ميراث او يا د( د شتمني له پلور،تبادلې اوليږدونې څخه السته راغلې ګټه     1. 24
هغه لګښتونه چې دقانون لمخې دكسر وړدي دپلورل شوو ، تبادله : په الندي ډول ټاكل كيږي) تنظيم نه پرته 

منځ ته راغلى تفاوت له السته راغلې ګټې . شوو او ليږدول شوو شتمنيو له بازاري ارزښت  څخه منفي كيږي
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د د شتمني د السته راوړلو وخت كې  د د ارايي په بدل : له د مجرايي وړلګښتونه عبارت دي . څخه عبارت دې 
د .  كې تاديه شوې بيه جمع  د شتمني   د ښه والي په موخه نور اضافي اساسي لګښتونه منفي مجاز استهالك

ليږدونې په  د مجرايي وړ لګښتونه له هغو لګښتونو څخه عبارت دي چې  د شتمني  د  پلور ، تبادلې او يا
  :له ىمجاز استهالك  عبارت د . ږيموخه مصرفي

 
  .هغه مبلغ  چې د مالياتو قانون د تطبيق په موخه داستهالك دلګښت په توګه مجازدې  .أ 
 .كه چيرې داستهالك لګښتونه پرعايداتوباندې د مالياتودتطبيق په موخه سنجول شوي وي  .ب 

  
لمريزكال كې په  1382وموړى موټر په ن.افغانۍ پلوري 350000لمريزكال كې يوشركت خپل موټر په  1385په   : بېلګه

 60000مجموعې بيه پېرودل شوى اوله پلور څخه يې وړاندې د نوموړي موټرڅلورحلقې ټايرونه په  420000
كلونولګښت  د استهالك د  1384او1383، 1382كه  د موټر پلورونكى شركت د  . افغانۍ تبديل شوي وه

افغانۍ وي ، د ماليې وړعوايد په الندې  600ليږدونې لګښت نورم پر اساس محاسبه كړي او د پلور او  25%
  :  توګه محاسبه كيږي

  
  افغانۍ 420000                                    دنې بيه                   ود پير  .أ 
  افغانۍ 315000    ) 105000×3(مجموعي استهالك   د درې كلونو  .ب 
  افغانۍ 105000   ارزښت داستهالك له وضع كولو نه  وروسته دموټر  .ج 
  افغانۍ 60000     مجموعي بيه                                           د ټايرونو  .د 
  افغانۍ  600                                            د پلور لګښت                 .ه 
  افغانۍ 165600     د پلور په وخت كې  تمام شوې بيه                 .و 
  افغانۍ 350000                                                              دپلوربيه                .ز 
  افغانۍ 165600     شوې بيه           هپه وخت كې  منفي تمام دپلور  .ح 
  افغانۍ  184400                                              السته راغلې ګټه                 .ط 

  
  

  

  

 ټاكلد ماليې  ې لمخېبي دځې رد و
  : پنځه وېشتمه ماده

د منقولو او غيرمنقولو شتمنيو د ليږدونې د هرډول معاملې په ترڅ كې د ) ىدميراث په استثن(
 .ورځې بيه ، دماليې د سنجش او تثبيت بنسټ دى

  

    
  

ې صورت مومي  او يا هغه تبادله  چې د له مخارزښت  د هغه تبادله چې د سوداګرۍ په موخه ديوې شتمنۍ   1. 25
د تبديل . ترالسه شوؤ تادياتو د پيسويوه برخه جوړه  كړي،له دغې الرې څخه السته راغلې ګټه  دماليې وړ ده 

شوې شتمني د استهالك د بيې د منفي كولو او د ترالسه شوو اقالموپه بدل كې دهغوې د ورځنۍ بيې له 
  .   مخې دغه ګټه ثابتيږي
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سهمونه د يوه كور په بدل كې چې دنوموړي كور خاوند هم يوانفرادي  1000يوانفرادي شخص ديوه شركت   :هبېلګ
سره د دې چې دپورتنۍ تبادلې له كبله دونډې ګټه په مناسبه توګه تاديه كيږې، په . شخص دې تبادله كوي

.  ورځنى نرخ وجود نه لري هېڅډول سوداګريز فعاليت وجود نه درلود او په دې اړه  هېڅنوموړوسهمونوكې 
كه چيرې يو استوګنځى .افغانۍ ؤه پېرودل شوي وه  200نوموړي سهمونه لس كاله وړاندې چې د يوه سهم بيه 

افغانيو  200افغانيوڅخه زيات ارزښت ولري ، نو څرګنديږي چې د تبادلې په وخت كې هرسهم له  200000له 
افغانۍ ارزښت لري  1000000ه كړي چې نوموړى جايداد كه چيرې دماليې وزارت ثابت.څخه ډېرارزښت لري

افغانۍ دې، په دغه صورت كې كيداى شي  2000اوپه همدغه بيه پلورل شوى دي او د سهمونود ليږد لګښت 
  :چې ترالسه شوې ګټه   د سهمونو دخاوند لخوا په الندې ډول وټاكل شي

  افغانۍ 1000000         ارزښت           ) كور(دورځني نرخ  پر اساس د جايداد  .أ 
  افغانۍ 200000         )افغانۍ 200×1000(منفي دليږدول شوؤسهمونوبيه   .ب 

  افغانۍ 800000          دسهمونوله ليږد نه  السته راغلې ګټه                               .ج 
  افغانۍ  2000      منفي د سهمونودليږد لګښت                                       .د 

 افغانۍ798000          د سهمونوله تبادلې څخه السته راغلې  خالصه ګټه   .ه 

 
چې د اسهامو له تبادلې  څخه كومه ګټه ) د سهم پخوانى خاوند( د استوګنځي  د ترالسه كوونكي شخص   

افغانۍ ده او نوموړى شخص مكلف دې چې د دغې ګټې له دركه پرعايداتو باندې  798000السته راوړي  
  . تاديه كړي  ماليات 

  
  

  

 ونه لري اغېزهچې د مالياتو پر مكلفيت ډول هغه ږدونې ېد ل
  :وېشتمه ماده شپږ

له نوموړې ليږدونې څخه د ترالسه شوې ګټې پر ماليې وركونې باندې د منقولې ) ىدميراث په استثن(
 .نه لري اغېزهاوغيرمنقولې شتمنۍ د ليږدونې ډول 

  
  

ډول په نظركې ونيول شي ديوې شتمنۍ له ليږدونې څخه السته راغلې ګټه دماليې پرته له دې چې دليږدونې   1. 26
يا د هغې معاملې له ليارې  صورت ومومي چې په نسبي اويا په بشپړه  وړده مګرداچې ليږدونه د ميراث او

  : معناوې لرياصطالح الندې " دليږ دونې د ډول  "نو د . مادې پر اساس له مالياتو څخه معاف ده) 14(توګه د
  

  ،د پيسودالسته راوړنې په موخه دپلورله ليارې ليږدونه  .أ 
  ،د نوروشتمنيودالسته راوړنې لپاره دسوداګرۍ له ليارې ليږدونه  .ب 
  ،د نورو سرمايوي  شتمني ګانو د تبادلې په بدل كې  د سوداګرۍ له ليارې ليږدونه  .ج 
  ، اونږدې خپلوانو او ملګر و ته  د سوغات په توګه ليږدونه  .د 
د تحفې د السته راوړونكي د هغوخدماتوپه اړه ليږدونه چې په تيروخت كې ترسره شوي دي او يا   .ه 

 . په راتلونكې كې ترسره  كيږي
  



 87  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

پرعايداتوباندې دمالياتوقانون هغه ګټه چې د ميراث له مخې  د شتمني له ليږدونې څخه السته راځي له    2.26
چې دمالكيت له ليږدونې اويا د مړشوي شخص له جايداد دغه معافيت پرټولوهغوګټو. مالياتوڅخه معافوي

څخه السته راځي او همدارنګه پرهغوګټو باندې چې وارٍٍث يې له ترالسه شوي جايداد څخه ترالسه كوي 
هره ګټه چې په پورته ډول د ماليې وړعوايدو په توګه وګڼل شي اوپرعايداتوباندې د .تطبيقيږي

نوموړى معافيت پرهغوځمكواو ودانيو باندې هم . اتوڅخه معاف ده مالياتوقانون تابع وګرځي له مالي
سره له هغه څه چې پورته بيان شول،د ميراثي جايداد السته .  تطبيقيږي چې د ميراث له ليارې ترالسه كيږي

  .راوړنكى بايد نوموړى جايداد د صفر بيې پر اساس ترالسه كړي

په نوموړې شتمنۍ كې د . او لوڼو ترمنځ وېشل كيږي هغۀ  د ځامنود مړشوي پالر جايداد دقانون لمخې د : بېلګه 1
سره مادي  4نو په دغه صورت كې د . د پيدايښت له لومړۍ ورځې نه ټاكل كيږي ىهغو رثينو طبيعي حق داو

فقرې لمخې د ليږدونې يو ) 1(مادې د  30او د مالياتو قانون دمحاسبه كيږي پر عايداتو باندې ماليات سم 
  .يه نه تطبيقيږيفيصد مال

ديوه مړشوي شخص وروستۍ وصيت پاڼه دمنلووړ ده او د هغۀ حقيقې وراثين د نوموړې وصيت پاڼې لمخې   : ګهېلب 2
په وصيت پاڼه كې د پالرلخوا شتمنۍ په نامساوي توګه پر وارثينوباندې وېشل . شتمنۍ په ميراث اخلي

ځمكه په ميراث اخلي چې ارزښت يې له هغې  د دې وصيت پاڼې پر اساس يو وارث داسې يوه ټوټه. كيږي
بيا هم هغه جايداد اوشتمنۍ چې دوراثينولخوا .  شتمنۍ څخه چې نورو وراثينوترالسه كړى ده  ډېر زيات دې

دځمكې خاوند له څنګه چې يې په وصيت پاڼه كې بيان كړې ده له خپل .ترالسه كيږي ميراث ګڼل كيږي
هغه شتمنۍ . ې خوښې سره سم خپله شتمنۍ پر وارثينو باندې وېشيقانوني حق څخه استفاده كوي او دخپل

چې دميراث له ليارې ترالسه كيږي او په نامساوي توګه وېشل  كيږي ،  پرعايداتوباندې دمالياتود قانون 
  .لمخې دماليې تابع نه ده

ه شتمنۍ په وصيت پاڼه كه چيرې ديوې شتمنۍ خاوند لكه څنګه چې په دويمه بېلګه كې څرګنده شوه خپل  :بېلګه 3
د ( كې په نسبې اوياپه  بشپړه توګه ديوه شخص په نامه چې دنوموړي حقيقې وارث نه دې په ميراث پريږدي 

، د شتمنۍ داسې  ليږدونه پرعايداتو ) ي ته او يا يو ډېر نږدې ملګركاركوونكي  بيلګې په توګه يوۀ وفادار 
هره شتمنۍ چې په دغه ډول وليږدول شي دغه شتمنۍ د السته  .مالياتو د قانون د احكامو تابع دهد باندې 

هرهغه شخص چې د وفات شوي شخص شتمنۍ . راوړونكي شخص د ماليې وړ عوايدو په توګه ګڼل كيږي
السته راوړي، د شتمنۍ السته راوړونكى شخص بايد د ځمكې او يا د كور د ليږدونې له دركه د ورځنۍ بيې 

  .يه كړيپر اساس يو فيصد ماليه تاد
    



 88  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

  

 ماليې وړ عوايدو څخه د رامنځته شوي تاوان وضع كولد 
  : شتمه مادهياووه و

دمالي كال به ترڅ كې په كسب يا سوداګرۍ كې دګټې اځستنې وړ ثابتو شتمنيو له پلورنې يا تبادلې 
پدې شرط چې د .څخه رامنځته شوى تاوان د مؤدي له ماليې وړ عوايدو څخه قابل د وضع دى

 .پلورنې او تبادلې ګټه اصالٌ د ماليې وړ وينوموړې 
  

    
  

د ټاكل شؤو شرايطو سره سم  ماليه وركونكى په سوداګرۍ او يا په سوداګريز فعاليت كې د ثابتې شتمنۍ له   1. 27
د دغه كار د ترسره كولو لپاره  نوموړى شخص .پلور اويا ليږدونې څخه دخپل تاوان يوه برخه  جبران كوي 

كال كې چې ده  ته په  كې زيان رسيدلى دې  داسې عوايد ولري چې پرعايداتوباندې  د مالياتو بايد په هغه 
كه چيرې نوموړى شخص دغه ډول عوايد ولري، نو نوموړى بايد . مادې لمخې د مالياتوتابع دي)  4(قانون د

ر د مبلغ لپاره د ماليې وړ عوايدو د محاسبې په مهال  د مجاز معافيتونو او كسراتو سره يوځاى د ضر
) 4(كه چيرې نوموړى ماليه وركوونكى په هغۀ كال كې چې له ضرر سره مخ شوى دې د.مجرايي ترالسه كړي 

عوايد ونه لري،  نوپه دغه صورت كې دغه ماليه وركوونكى نه شي كوالى چې د  هېڅمادې لمخې دماليې وړ 
  . رسيدلې تاوان لپاره مجرايي ترالسه كړي

  
هغه صنعتګر چې سوداګريز فعاليتونه يې د مالياتو قانون د يوولسم فصل پر اساس د ماليې تابع كه چيرې   : تبصره

ګرځي خپل ثابت ماليات د مالياتو قانون څخه دپيروۍ په موخه تاديه كړي ، نوپه دغه صورت كې نوموړى نه 
چې په  شي كوالى چې رسيدلى تاوان د هغې شتمنۍ د پلور اويا ليږدونې له ليارې جبران كړي

  . سوداګريزوفعاليتونوكې يې ورڅخه استفاده كړې ده 
  

كه چيرې يوانفرادې شخص دغيرمنقولې شتمنۍ دپلورله كبله په داسې مهال له تاوان سره مخ شي چې له      2.  27
دغې شتمنۍ څخه يې په سوداګريزوفعاليتونو كې استفاده نه وي كړي ، سره له دې چې نوموړى شخص په 

چې پلورنه په كې ترسره شوې ده د ماليې وړ عوايد ولري ، نوموړى نه شي كوالى چې ددغه ضرر   هغه  كال كې
  .وضع كړي 

  
افغانۍ دماليې وړعوايد ترالسه 200000لمريزكال كې دسهمونودپلورله دركه     1385يوانفرادي شخص په   : بېلګه

نوموړى همدارنګه په هماغه كال كې دونډې له ګټې، معاشونواونورو څخه د ماليې وړ عوايد ترالسه . كوي
په .افغانيوپه تاوان سره پلوري 100000لمريزكال كې داستوګنې يوجايداد د 1385نوموړى شخص په . كوي

له نوروعوايدوڅخه وضع كړي ځكه له دغه جايداد  دغه صورت كې نوموړى نه شي كوالى چې دغه تاوان
څخه السته راغلې ګټه پرعايداتوباندې دمالياتوتابع نه ده ، اما د دغه جايداد پلورنه پرعايداتوباندې 

  .مادې د احكاموپر اساس دثابتې ماليې تابع ګرځي) 30(مالياتودقانون د
  

 )9(فقرې په  )1(مادې د  18ه زيان څخه توپير لري چې د هغۀ زيان چې په دغې ماده كې ذكر شوى دې  له هغ  3.  27
د شتمنۍ  له پلور اويا له تبادلې څخه د رسيدلى زيان لپاره په هغه كال كې مجرايي . برخه كې ياد شوى دې

  18د هغو زيانونو لپاره د مجرايي غوښتنه چې د . غوښتل  كيداى شي په كوم چې زيان منځ ته راغلى دې
  .برخه كې ياد شو ي دي بايدپه  درې كلونوكې صورت ومومي  )9(ې په فقر )1(مادې د 
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 اضافي ضرر نه وضع كيدل ماليې وړ عوايدو څخه د د
  : شتمه مادهياته و

دسهم سندونو له پلورنې يا تبادلې څخه رامنځته شوى ضرر د وضع كولو وړندى،خوداچې دغه 
ضرردسندونوله پلورنې يا تبادلې څخه ترالسه شوې ګټې څخه چې په عين كال كې يې صورت 

كه چېرې هغه ګټه چې پدې ډول ترالسه كيږې له هغۀ ضررڅخه چې له .موندلى دى نشئات كړى وي
اضافګي مبلغ دماليې تابع دى،كه دغه ضررله ګټې څخه .خه عايديږي زياته ويدغه ډول معاملې څ

 . اضافه وي،د ضرر اضافګي مبلغ د موضوعي وړندې
  
  

كه چيرې يوۀ شخص ته د ونډې داسنادو دپلوراويا تبادلې له كبله تاوان ورسيږي، نوموړى شخص نه شي     1.  28
) كه چيرې شتون ولري(وضع كړي ، د هغو ونډو نه پرته   كوالى چې  دغه تاوان دخپلوماليې وړعوايدوڅخه

  .چې د ونډې اسنادو دپلوراويا تبادلې څخه په همغه كال كې ګټه السته راغلې وي
 
نوموړى شخص دوه كاله  وړاندې .افغانۍ ده 1600سهمونه پلوري چې د هرسهم بيه  100يوانفرادي شخص :  بېلګه 1

افغانۍ  40000نوموړي شخص ته د ونډې  د پلوركبله رسيدلى تاوان .افغانۍ پېرودلى وو 2000هرسهم په 
كه چيرې نوموړي شخص په دغه مالي كال كې يواځې په همدغه اندازه  پلور او . دې ) 1600-2000(  × 100(

ول ليږدونه ولري ، نوپه دغه صورت كې نوموړى نه شي كوالى چې دخپلوماليې وړعوايدوڅخه د دغه ډ
معاملو له كبله رسيدلى تاوان وضع كړي ، حتى كه نوموړي شخص دماليې زيات عوايد له معاش، د ونډې 

  .له ګټې  او نوروڅخه ترالسه كړي وي
  
نوموړى په هر سم كې  . افغانۍ تمام شوى دې پلوري 2000سهمونه چې هر سهم  ورته په  10يوانفرادي شخص   :بېلګه 2

په همدغه كال كې نوموړى شخص په يو بل .افغانۍ پلوري  5000ول سهمونه په  افغانۍ تاوان كوي او ټ 500
 8000افغانۍ ګټه كوي پلوري اوټوله السته راغلې ګټه يي  400سهمونه چې په هرسهم كې  20شركت باندې 

افغانۍ رسيدلى  5000افغانيو ګټې څخه  8000نوموړى انفرادي شخص كوالى شي چې د.افغانيو ته رسيږي 
د سهمونو له پلور څخه السته . وضع كړي ځكه ګټه اوتاوان دواړه په يوه كال كې منځ ته راغلي دي تاوان

  .افغانۍ ګټه د ماليې وړعوايدوپه توګه ګڼل كيږي 3000راغلې پاتې 
  
افغانۍ ګټه السته راوړي، نو په دغه  4000كه چيرې نوموړى انفرادي شخص په دويمه بېلګه كې يواځې : بېلګه 3

په . افغانۍ وضع كړي  4000افغانيو له مجموعي تاوان څخه يواځې  5000ې نوموړى  كوالى شي  د صورت ك
دغه صورت كې داسې ګڼل كيږي چې نه دهغۀ دماليې وړعوايد اونه هم د هغۀ دتاوان دوضع كولوډېره برخه  

  . مادې  42مادې د حكم تابع دې  نه   د 28پاتې ده،  نو دغه د
  
 8000د  افغانيو تاوان په يوه مالي كال كې منځ ته راشي او 5000كې د  ېبېلګ ېدويم ۍپه پورتن كه چيرې  : بېلګه 4

 ىيو  تاوان  د مجرايي وړنه د هېڅافغانيو ګټه په بل مالي كال كې السته راوړل شي، نو په دغه صورت كې 
  . اوالسته راغلې ټولې ګټې د ماليې وړدي

  :  ويا تبادلې څخه السته راغلې ګټه او تاوان په الندې ډول تعينيږيله پلور ا د ونډې د اسنادو     2.  28
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شوې وي ، يا د شتمني السته راغلى ارزښت چې  د ونډې   په كې پلورل  ) سهم( هغه مبلغ چې ونډه  .أ 
ې په له  تبادلې څخه السته راغلى ترالسه شوى وي  او يا دورځني نرخ پر اساس د ونډې  د ليږدون

  ،ثبت شوى ويوخت د هغې ارزښت 
  ،اوږدونې له لګښتونوسره جمع  شوي ويد ونډې د خاوند  لګښتونه  د لي  .ب 
د ونډې له . برخې له السته راغلي مبلغ څخه منفي كيږي) الف(برخې السته راغلى مبلغ د) ب(د  .ج 

 . پلور اويا تبادلې څخه د السته راغلې ګټې او تاوان ترمنځ توپير و ښيي
  

له برخې څخه لږ وي، نومنځ ته راغلى توپير السته راغلې ګټه ) الف(برخې مبلغ د) ب(كه چيرې د  
له برخې څخه ډېر وي ،نوپه دغه صورت كې نوموړې معامله د ) الف(برخې مبلغ د) ب(كه چيرې د.څرګندوي

  . تاوان ښكارندوى  ده
  
بارت دې چې د ټولو ونډو له كبله تاديه كيږي  او پر د يوې ونډې متوسطه بيه له هغه مجموعي مبلغ څخه ع  : تبصره 1

  .شمېر  ونډو باندې وېشل كيږي چې د ليږدونې په وخت كې په ملكيت كې قرار ولري هغو يو
  
خاوند د ونډو د تمام شوې بيې په توګه ګڼل  د يوې ونډې متوسطه بيه په ليږدول شوو ونډوكې ضربيږي اود  :تبصره .2

  .كيږي
  
افغانۍ او د  900قطعې اسناد چې د يوې ونډې بيه  100لمريزكال كې يوانفرادي شخص خپل د ونډې  1385په :  بېلګه 1

نوموړى له دغه پلور څخه .  پلورييې پر شركت د لوګر د معدنو افغانۍ ده   90000ټولو ونډو مجموعې بيه يې 
ونډې دغه ټول اسناد  د. د نه لريلګښت وجو هېڅافغانۍ ګټه ترالسه كوي او د پلور په دغه معامله كې  40000

دغه ټولې  ونډې د رايې . عادي اسناد دي او د دغو ونډو بيه د همدغه سهامي شركت نورو ونډو ته ورته ده
د ونډو خاوند دغه سندونه په مختلفو وختونو كې ترالسه كړي دي او د ونډې د . اوعوايدو برابر حقوق لري

  . نور سندونه پاتې  دي 20هم  له نوموړي  سره  د ونډې  سندونو له پلور څخه  وروسته  بيا 100
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  شوې بيه             پلور              ګټه           لګښت           خالصه  هتمام      
  ګټه                           
                    

                    پېرودل  د ونډو
  20000     1000  = قطعې سندونه  20د ونډې  1379
      40000    1000  =قطعې سندونه  40د ونډې  1381

      صفر د ونډې ګټې په بدل كې   قطعې سندونه 60د ونډې      1383
   

  60000  افغانۍ  500=     سندونه120د ونډې 
  د يوې ونډې د متوسط قيمت  
  60000       افغانۍ                   500پر اساس يوه قطعه په     

  
  ل شوېپلور

  قطعې سندونه  100د ونډې  1385 
     40000  40000              90000         50000        افغانۍ  900يوه قطعه په  

  
  پاتې برخه

  قطعې سندونه 20ونډې  د
     10000    افغانۍ 500يوه سند متوسطه بيه  د
  

) الف(اضافي سندونه له  50افغانيو په بيه د ونډې  800لمريزكال كې هماغه انفرادي شخص د 1386په   : بېلګه 2
لمريزكال څخه وروسته پاتې  1385ونډې چې نوموړي ته د 20له دغې پيرودنې او هغه   . شركت څخه پيري

 1387كه چېرې نوموړى شخص په . ونډې لري 70په شركت كې د) الف(دي ، نوموړى شخص اوس مهال د
افغانۍ  3000افغانۍ ده وپلوري او دپلورلګښت  1000سندونه چې دهرسند بيه يې 75لمريزكال كې  د ونډې 

  :افغانيو له دركه د نوموړي شخص د ماليې وړعوايد په الندې ډول محاسبه كيږي 24000وي  ، د
  

     لګښت       خالصه      ګټه        پلور           بيه  
  ګټه              

                  
  10000      ونډې    20لګې پاتې برخه ېب 1 د
  

  شوې ونډې پېرودل
  قطعې سندونه  50دونډې  1386د 

  40000             افغانۍ 800يوه قطعه  په 
  

  پاتې برخه
  سندونه  70د ونډې 

 50000     افغانۍ   714يو ه قطعه  په  
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  خرڅې شوې ونډې

  قطعې سندونه   40 د ونډې   1387  د
  افغانۍ                           1000يوه قطعه په 

  
    8440        3000         11440         40000    28560       پاتې مجموعه

  قطعې سندونه 30د ونډې 
  21440     افغانۍ    714يوه قطعه  په 

  
  
  

 دو څخه د ماليې سنجشېد شتمنۍ د ارزښت له زيات
  : شتمه مادهينهه و

  :الندې توګه دى د شتمنۍ د ارزښت د زياتيدو د ماليې دتثبيت اوسنجش ډول ، په
  

مياشتو يا له هغې څخه په زياته  )18(دې قانون په دروېشتمه ماده كې درج ګټه چې په د  .1
كې د شخص په ملكيت كې وي ، د الندې يوۀ يا څو شرطونو په لرلو سره تثبيت او     موده 

 : سنجول كيږې
 

  ، ليږديدو د پلورنې په ډول صورت نه وي موندلي) دميراث په استثني( •
  ، اوپانګه ايزه شتمنى ويل شوې شتمني ليږدو •
او سوداګرى د انحالل په ترڅ كې ليږدول ) پيسې( شتمنۍ د پلورنې يا د كسبد  •

 . شوې وي
جزء كې  )1(د مالي كال په بهير كې د شخص پرعايداتوباندې ماليات چې د دې مادې په  .2

جزء كې درج په  )3(له درج شرايطوڅخه ديوۀ لمخې وليږدول شي، د دې مادې په 
مخصوص نرخ له ټولو سرچينوڅخه د هغۀ دماليې وړ عوايدو له حاصل ضرب  موضوعه

 .څخه عبارت دى
 .پدې ماده كې درج موضوعه مخصوص نرخ په الندې ډول ترالسه كيږې .3

  
د شتمنۍ له ليږديدو څخه ترالسه شوې ګټه ، د هغوكلنوپر ) د ميراث په استثني( •

 ، ويشمېر  باندې تقسيميږي چې شتمنۍ يې په ملكيت كې 
كلنۍ متوسطه ګټه يا لدې تګالرې څخه ترالسه شوې ګټه له ماليې  •

وړنوروعوايدوسره جمع او عجالتاً د دې قانون په څلورمه ماده كې د درج جدول د 
ماليه پرهغۀ مبلغ باندې تقسميږې چې )حاصله(نرخ لمخې،سنجش او ترالسه شوې

 او پرې سنجش شوى دى،مطلوب نرخ تثبيتوي،
نرخ له په سلو كې له لسو څخه لږ وي ،په هغۀ صورت كې د تطبيق كه چيرې مطلوب  •

 .   وړ نرخ په سلولس دى
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مادې موخه د يو انفرادي شخص له هغو عوايدو څخه  په منصفانه ) 29(پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د   1. 29
كه ترالسه كړي دي ولې په يوه كال دي چې په څو كلنو كې يې د پلور او يا تبادلې له درراټولول  توګه د ماليې 

مادې احكامو موجود نه واى،  نو السته راغلي عوايد به د ماليې د ) 29(كه چيرې د . كې د ماليې وړګرځي
دا چې له السته  راغلو عوايدو څخه . تابع واى) ماده كې د درج شوى نورم )  4(د مالياتو قانون په ( لوړ نورم 

نو ټوله ګټه په يوه كال كې د مالياتو تابع ګرځي  ) په عملې توګه ناشونې ده(كيږي كال په كال ماليه نه اخستل 
مادې د ) 29( د . او هر كله چې د ماليې وړ عوايدو مبلغ ډېر وي، نو د ماليې لوړ نورم بايد تطبيق كړل شي

له . غلې دهحكم پر اساس  السته راغلې مجموعې ګټه پر هغو كلنو تقسميږي چې دغه ګټه په كې السته را
دغې ليارې څخه چې كوم اوسط ترالسه كيږي د هغه مالياتي نورم په ټاكلو كې ورڅخه استفاده كيږي چې په 

  .     بشپړ مجموعي عوايدو باندې بايد تطبيق كړل شي
  

  ګټې د ماليې د سنجش اوټاكنې طريقه     د پانګې پر
    
دغه ونډې . افغانۍ ګټه ترالسه كوي 1000000لمريزكال كې يوانفرادي شخص د ونډو د پلورله  دركه   1388په    : بېلګه

افغانيو څخه  په يوه كال كې  1000000نو له . كلنولپاره  د پلورونكي په ملكيت كې وې)  4(په اوسط ډول  د 
  .افغانۍ د يوه كال ګټه ده 250000السته راغلې ګټه پر څلورو كلنو باندې وېشل كيږي او د وېش حاصل يعنې 

د كسراتو له (افغانيو په ارزښت د ماليې وړ عوايد  1300000د دغو ونډو پلورونكي له ټولو سرچينو څخه د 
لمريز كال ماليه په الندې ډول   1388د نوموړي پلورونكي د. ترالسه كړي دي) وضع كولو څخه وروسته

  : محاسبه كيږي
  

  افغانۍ   1300000                       عوايد   تابع نور كال كې د ماليې  1388په   .أ 
 افغانۍ 250000     د هركال  اوسطه  ګټه په هغه  وخت كې چې سهمونه په ملكيت كې وو  .ب 
 افغانۍ 1550000                                         مجموعه   .ج 
 افغانۍ  176800   مادې پراساس مؤقتي ماليه  ) 4( د مالياتو قانون د  .د 
  11.40%          800،176 / 1550000   مخصوص نورم  .ه 

                                    
  افغانۍ   1300000   عوايدنور كال كې د ماليې وړ  1388په    .و 
 افغانۍ 1000000   د سهمونو د پلور له دركه السته راغلي د ماليې وړعوايد             .ز 
 افغانۍ 2300000   د ماليې وړمجموعي عوايد                                               .ح 
 فغانۍا 262800   )                                       11.40% ×   2300000(ماليه   .ط 

  
 تطبيقد نورم   11.40%    دې، نو د فيصدۍ څخه لوړ 2شوې  تشرېح مخصوص نورم له    11.40%   لكه څنګه چې *

  . وړ دى
  
افغانيو  326800افغانيو ماليه  2300000، نو كيداى شي چې  د يږيتطبيقنه كه چيرې پورتنى امتيازي نورم     :تبصره

  .ته ورسيږي
  

مادې له احكاموڅخه  29د . سهامي اومحدودالمسؤليت شركتونه له پورتنۍ طريقې استفاده نه كوي    2.  29
استفاده كول سهامي او محدودالمسؤليت شركتونوته كوم مالياتي ګټه نه وركوي ځكه د 
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نورم پراساس وضع كيږي اود ګټې اوسط نه شي كوالى چې د  %20نوموړوشركتونوماليه ثابته ده  اود
  . نوموړوشركتونو مالياتي نورمونه بدل كړي

  
مياشتو نه كمه ده   د دغې  مادې د  18راغلې ګټه  چې  د ملكيت موده يې له  له هغې شتمني څخه السته      3. 29

  . احكامو تابع نه ګرځي
   

  
   

 د منقولو او غيرمنقولو مالونو پر پلورنې ماليات
  : رشمه مادهېد

دميراث له الرې د ملكيت د ليږد په استثني ، د دې قانون د دروېشتمې مادې د حكم لمخې ،  )1(
چې د غيرمنقولومالونود پلورنې يا ليږد له الرې ترالسه كيږې ، دهغو مالونوبيه 

پرعايداتوباندې د مالياتو په عوض د ملكيت د ليږديدوپه وخت كې په سلوكې د يوې ثابتې 
 .ماليې تابع ګرځي

د مالونو هغه بيه چې م منقولومالونواوهر ډول نقليه وسايطو دپلورنې يا ليږد له الرې السته  )2(
وباندې د مالياتو په عوض دملكيت دليږديدو په وخت كې په سلو كې د دوو راځې،پر عايدات

 .ثابتې ماليې تابع ګرځي

    
  

هرې منقولې او غير منقولې شتمنۍ لكه ګاډي او ځمكه چې د يوه انفرادي شخص، انفرادي اشخاص په د       1. 30
عايداتو د مالياتو ر پيوه عادي تضامني شركت يا كورنۍ پورې اړه ولري، د هغو پر خرڅالو يا لېږد باندې 

كاله بل كال ته يا د لسو كالو هغه اجاره چې له يوه . بند كې اټكل شوې ماليه پلې كيږي 1په مادې  30قانون د 
يا له دې څخه د كمو كالو لپاره ادامه مومي، د دې ماليې د پلې كېدو لپاره، د ځمكې د حقونو او امتياز د 

كالو څخه د زياتې مودې لپاره وي، د انتقال په توګه شمېرل  10هغه ماليه چې د . لېږد په توګه نه ګنل كيږي
   .كيږي او د دغې ماليې تابع ګرځي

  
يزه ځمكه يوه بزګر ته په اجاره وركوي او هر كال له بزګر څخه د اجارې په  توګه د نخپله كره يو زميندار:  بېلګه 1

  . مادې ماليه  د تطبيق وړ نه ده) 30(په دغه  حالت كې د مالياتو قانون د . حاصالتو يوه برخه ترالسه كوي
  
يو انفرادي شخص په يوه ښار كې يوه ټوټه ځمكه لري او د يو تجديد وړ قرارداد له مخې خپله ځمكه يوه   :بېلګه 2

نوموړى شركت غواړي چې په دغه ځمكه كې يوه صنعتي . كالو لپاره په اجاره وركړې ده 99شركت ته  د 
ماليه يې په بازار كې  د  د ځمكې د ليږدونې دغه حقوق د مالياتو د وركړې تابع دي او. فابريكه آباده كړي

  . ځمكې  د ارزښت له  مخې يو فيصد ده
  
فيروز موافقه كوي . افغانۍ پېرودلى وو 130000لري چې دوه كاله وړاندې  يې په ګادى په واك كې  فيروز يو :  بېلګه 3

چې د  فيروز چې كله موټر پلوري نو مكلف دې. افغانيو په بدل كې پرنجيب وپلوري 150000چې خپل موټر د
  .افغانۍ كيږي 1500د دغه مبلغ ماليه  . ثابته ماليه تاديه كړي% 1افغانيو له دركه  150000
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) لكه شركت يا نورې ادارې(نه د حكمي شخص ) د انفرادي شخص(دا چې فېروز د يوه حقيقي شخص   :   تبصره
فيصده ثابته  1. كړي شتمنۍ پلوري، دى مكلف دى چې په خپل مالياتي اظهارليك كې ياد خرڅالو محاسبه

ماليه چې د خرڅالو له دركه وركول كيږي، وروستۍ ماليه ګڼل كيږي او د كلنيو عوايدو د ماليې پر ځاى 
  . پلې كيږي

   
كه چيرې  دوه انفرادي اشخاص خپل جايدادونه سره تبادله كړي، هر جايداد د يوې جال معاملې په توګه د    2. 30

  .ماليې تابع ګرځي
  

عزيز كابل واليت كې يوه ټوټه ځمكه لري اونوموړى له دغې ځمكې څخه په سوداګرۍ او يا په خپلو نورو   :  بېلګه
وحيد هم په هرات واليت كې يوه ټوټه ځمكه لري او دغې ځمكې څخه . فعاليتونو كې ورڅخه استفاده نه كوي

او وحيد موافقه كوي چې عزيز . ورڅخه استفاده نه كويكې په سوداګرۍ او يا په خپلو نورو فعاليتونو 
دواړه عزيز او وحيد بايد د ليږدول شوې ځمكې د يو فصد ارزښت سره . خپلې ځمكې له يو بل سره تبادله كړي

  .مساوي ماليه تاديه كړي
  

ډې انتقال د اصلي شتمنۍ د لېږد په توګه ګڼل كيږي چې د شراكت تر ملكيت الندې قرار لري د شراكت د ون  3. 30
بند كې د درج شوو مالياتو تابع بلل  1مې مادې په 30دونه هم پر عايداتو د مالياتو د قانون د او دغه ډول لېږ

  . كيږي
  

پاتې برخه  د  %90د شركت .  ونډه لري %10شركت كې  يعزيز يو افغان مېشت شخص دې چې په يوه افغان  : بېلګه
په  يافغان شركت حقيقي شتمن غهد. وحيد هم يو افغان مېشت شخص دې. ونډه ده) د عزيز ورور( وحيد 

كه چيرې عزيز . اونورو فعاليتونو كې ورڅخه استفاده نه كيږي يزوقندهار واليت كې لري چې په سوداګر
ونډه وپلوري،  نو په دغه صورت كې داسې ګڼل كيږي چې نوموړي د شركت حقيقي شتمنۍ پلورلې  %10خپله 
فيصد  1فقرې لمخې د شتمنۍ د ليږدونې له كبله عزيز د  1د  مادې 30پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د . ده

  .ماليې تابع ګرځي
  

پر عايداتو باندې د مالياتو  لمخې، حكمي اشخاص فقرې 2مادې د  30پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د      4. 30
په رعايتولو سره  په دې مكلف دي چې د خپلو منقولو او غير منقولو شتمنيو له خرڅالو يا مادې  23قانون د 

د منقولو او غير منقولو شتمنيو د خرڅالو يا لېږد له دركه د حكمي . فيصد ماليه وركړي 1لېږد څخه 
الياتو په اشخاصو لخوا وركړل شوې ماليه د وړاندې وركړې په توګه بلل كيږي او پر كلنيو عايداتو د م

  . وړاندې نه مجرا كيږي
  

ياد شركت مكلف دى چې له . افغانيو پلوري 200000مالي كال كې په  1388د هوخست شركت خپله الرۍ په :    بېلګه
افغانۍ كيږي، د خرڅالو پرمهال د دولت ځانګړي حساب ته   2000فيصد ماليه چې  1پورته مبلغ څخه 

د وړاندې وركړې په توګه ګڼل كيږي او د اظهارليك د وړاندې كولو دغه ماليه د ياد شركت لخوا . وسپاري
  . پرمهال پر عايداتو د مالياتو پر وړاندې مجرا كيږي

  
افغانيو په كچه خالص يا نګه عوايد ولري، په  200000مالي كال كې، د  1388كه چېرې د هوخست شركت په   

ې كولو پرمهال په الندې ي اظهارليك د وړاندكال كې د ماليات 1388دې صورت كې د وركړې وړ ماليه په 
  : توګه ده
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  افغانۍ  200000                           نګه عوايد   
  افغانۍ 200000)     فيصده ٪20افغانيو څخه  200000له (        پر عايداتو د مالياتو مكلفيت  
  افغانۍ 2000   )     د شتمنۍ د خرڅالو له دركه(           منفي وركړل شوې ماليه   
      18000         پر عايداتو د وركړې وړ ماليات  

  
  .مه ماده دتشبثي فعاليتونو پر زېرمو نه پلې كيږي30:      تبصره
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  څلورم فصل
  

  شركتونه

 

  پورې 35مادې نه تر 31له 
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  ونه تعريف
  : رشمه مادهېيو د

دى چې د اړوندې اساسنامې  )اتحاد( يووالى د دوو يا له دوو څخه د زياتواشخاصو :شراكت .1
 . يې تقسيموي او سوداګري كوي اوګټه اوضرر لمخې په ګډه سركار

 .هغه شخص دى چې په شركت كې سهم ولري :شريك .2
هغه منلي او پربنسټ يې شركت اداره  ده چې شريكانو همجموع د قواعدو :د شراكت اساسنامه .3

 .كوي
يو په انفرادي يا ټوليزه توګه د شركت د  شريكانوڅخه هرهغه شركت دى چې له  :تضامني شركت .4

 .پورونو او د يونو په وركړه مكلف وي ټولو
په  ديونو پكې د شركت د پورونواو هغه  شركت دى چې يو يا څوشريكانو: ګډ تضامني شركت .5

نسبت د تضامني اوغيرمحدودالمسؤوليت لرونكي وي او پاتې شريكان، په شركت كې د هغوى 
  .ه اندازې پورې د محدودالمسؤوليت لرونكي ويد سهم پ

 ديونو او هغه شركت دى چې شريكان پكې منفرداً د شركت د پورونو :محدودالمسؤوليت شركت .6
د هرشريك مسؤوليت په شركت كې د هغۀ د سهم په اندازې پورې  په نسبت مسؤول نه وي او

 .محدود وى
 په اسهامو وېشل شوې وي او د هر هغۀ شركت دى چې پانګه يې ټاكلې او :سهمامي شركت .7

 . سهم په اندازې پورې محدوده وي شريك   د مسؤوليت اندازه د هغۀ د
    

  
د سهامي شركت ونډې د انتقال وړدي  او د نورو ونډوالوله خوښې او اجازې نه پرته د شركت خاوند كولى    1. 31

ه محدودالمسؤوليت شركت كې د محدودالمسؤوليت شركت توپيرلري او په يو.  شي دغه ونډې وپلوري
خپلې ونډې پلورلى شي اوكه نه او ) شريك(داچې يو ونډه وال . د ليږ د وړنه دي) ونډ ه وال(شريكانو ونډې 

د يوه سهامي شركت په شان . خپلې ونډې په كوم شخص پلوري، دا هرڅه د شركت لخوا تعينيږي
مادې اوهغوطررزالعملونو ته ) 32(اتوقانون د مالي. يومحدودالمسؤوليت شركت هم د مالياتوتابع ګرځي

مراجعه وكړۍ چې د دغې مادې پر اساس ددې لپاره چې محدود المسؤوليت شركتونو تر ماليې الندې 
  .راوستل شي صادر شوي دي 

  
د يوه شراكت د جوړولو په موخه  دوه اويا له دووڅخه ډېراشخاص بايد ديوې توافقنامې پراساس د    2. 31

سوداګريز فعاليت د پرمخ بيولولپاره سره يوځاى شي او السته راغلې ګټه بايدد هر شخص د ونډې پر اساس 
  . ووېشل شي

  
د شراكت .ليكلې توګه رسمي كړيد يوه شراكت سهم لرونكي مكلف نه دي چې خپله توافقنامه په ) الف(  

  .دسهم لرونكود كارپه جريان كې منځته راتالى شي" توافقنامه"
  

سره . كله په ليكلې توګه نه ده رسمي كړېهېڅهغوى خپله توافقنامه .اديب او وحيد په كابل كې ميوه پلوري   : بېلګه
ميوه ترتيب كوي او له دغې ليارې له دې چې اديب هره ورځ دميوې كراچۍ آماده كوي او د نمايش لپاره پرې 
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 %40او وحيد  %60اديب .وحيد د پلورونكولپاره ميوه برابروي. مختلفو پلورونكو ته خدمات وړاندې كوي
سره له دې چې اديب او وحيد ليكلې رسمي . له خپل شراكت څخه ترالسه كوي) له لګښت نه وروسته(ګټه 

  .كې شريكان ديتوافقنامه نه لري  دوې  دواړه  په يوه شراكت 
  

هغه جايداد چې د څوكسانو شريك  ملكيت  دې د شراكت د جوړولولپاره كافي نه دې  بلكه په شراكت )  ب(
  .كې بايد شريكه ګټه  او تاوان  وجود ولري

  
اديب او وحيد ورونه دي او هغوې ته د زابل په واليت كې له خپل پالرڅخه يوه ټوټه ځمكه په ميراث پاتې   : بېلګه

اديب او .ديب او وحيد په ګډه د ددغې شتمنۍ مالكين دي اما د نوموړو شتمنۍ يواځې بايره ځمكه دها.ده
وحيد تصميم نه لري چې له دغې ځمكې څخه استفاده وكړي ولې هغوې په نظر كې لري چې دغه ځمكه د يوې 

يوځايي توګه  كيداى شي چې هغوې نوموړې ځمكه په جال اويا په.مودې لپاره وساتي اوبيا يې وپلوري
  . له دغه حقيقت څخه داسې څرګنديږي چې اديب او وحيد په يوه شراكت كې شريكان نه دي . وپلوري

  
تاوان يا د يوه تضامني شركت انفرادي شريكان بايد د ماليې وړ كال په پاى كې د نوموړي شركت  د عوايدو   3. 31

هرشريك بايد دخپلې وېشل شوې ونډې . وركړي پرته له دې چې عوايد وېشل شوي دي او كه نه راپور په اړه
  . عوايد اوتاوان  وښيي

  
همدارنګه وحيد هم . ونډه لري %15اديب يوافغان مېشت شخص دې چې په يوه افغان سهامي شركت كې   : بېلګه 1

دهغوې شراكت ديوه كال په .  ونډه لري %85يوافغان مېشت شخص دې او  په يوه افغان سهامي شراكت كې 
اديب .اديب او وحيد دكال په اوږدوكې خپله ګټه نه ده وېشلې. افغانۍ ګټه ترالسه كړې ده 1000000اوږدوكې 

  .افغانۍ ګټه په خپلومالياتي اظهار ليكونو كې وښيي 850000افغانۍ ګټه او وحيد بايد  150000بايد 
  
همدارنګه وحيد هم .ونډه لري %15ص دې چې په يوه افغان سهامي شركت كې اديب يو افغان مېشت شخ  : بېلګه 2

د اديب او وحيد شراكت ديوه . ونډه لري %85يوافغان  مېشت شخص دې او په يوه افغان سهامي شركت كې 
افغانۍ تاوان كړى دې  او هغوې خپل  دغه تاوان دكال په اوږدوكې نه دې  1000000كال په اوږدوكې 

افغانۍ تاوان په خپلو اظهارليكونو كې   850000افغانۍ تاوان او وحيد بايد  150000بايد اديب .وېشلى
  .وښيي
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  محدودالمسؤليت او تضامني ګډ شركت باندې د تطبيق وړ حكمونه  پر
  : رشمه مادهېدوه د
       د . محدودالمسؤليت شركت،دسهامي شركتونوپه هكله ددې قانون د تطبيق وړ حكمونوتابع دى) 1(

  ګڼل  رونكي او دګټې وېش ئې ، دسهم ګټهقانون په منظور،د دغه ډول شركت شريكان ، سهم لدې          
  . كيږي           
  .تضامني ګډ شركت ،د تضامني شركتونو په هكله د دې قانون د تطبيق وړ حكمونوتابع دى)  2(

  
  

پرعايداتوباندې د مالياتوقانون حكمونه د يوه محدودالمسؤليت د يوه سهامي شركت دسهم لرونكو په اړه       1. 32
ارنګه هغه حكمونه چې د سهامي شركت لخوا  همد. شركت پر سهم لرونكوباندې هم د تطبيق وړدي

خپلوسهم لرونكوته د ونډو دګټود وېش په اړه تطبيقيږي ، د محدودالمسؤليت شركت سهم لرونكو ته دګټې 
   . وړ ديپر وېش باندې هم د تطبيق 

  
افغانۍ ګټه ترالسه كړې ده چې له جملې څخه  1000000يو محدودالمسؤليت شركت د ماليې وړ په يوه كال كې   :  بېلګه

د .افغانۍ شركت له ځان سره ساتي 100000افغانۍ په نغده توګه سهم لرونكو ته توزيع شوې او 900000يې  
افغانۍ  ده  او د ونډې له ګټې  20000ماليه  يعنې    ٪ 20باندې ) افغانۍ  100000( شركت پرخالصوعايداتو 

  .افغانۍ كيږي 180000وضع شوې ماليه  %20څخه ) افغانۍ 900000(
  

هغه شريكان چې په يوه تضامني ګډ شركت كې محدود مسؤليت لري د مالياتوقانون د يوولسم فصل د      2.  32
ثابت ماليات د دغوشريكانوله ونډې ، د .يت لرياحكامو پر اساس د ثابتومالياتو په اړه هم  محدود مكلف

او شتمنۍ او يا له هغوشريكانوڅخه چې نامحدود ) چې وېشل شوې وي اويا نه(ونډولرونكو له عوايدو 
  . مكلفيت لري، تاديه كيږي

  
افغانيواضافي  100000كې د 1385له پلټنې او  ارزونې نه وروسته ثابته شوه چې يوګډ تضامني شركت د   :  بېلګه

لمريزكال كې نه كومه ګټه ترالسه كړې او نه يې د  1385نوموړې شركت په . مالياتو له دركه پوروړى دې
داسې كومه شتمني هم وجود نه لري چې  د دغواضافي مالياتوپه بدل كې  هېڅ.  ونډې كومه ګټه وېشلې ده

كومې برخې  هېڅپه دغه حالت كې، هغه شريكان چې محدود مسؤليت لري د نوموړې ماليې د .تاديه كړل شي
د تاديې لپاره ترپلټنې او ارزونې الندې نه نيول كيږي، ولې هغه شريكان چې نامحدود مسؤليت لري د 

  .ياتو پروركړه باندې مكلف ديدغوټولومال
  

كه چيرې يوشركت د ماليې د وركړې لپاره شتمني ولري او يا كه چيرې نوموړى شركت په همدغه كال   : تبصره
كې ووېشي، د اضافي مالياتومحاسبه دباقې پاتوشتمنيو او وېشل شوو شتمنيوله مخې ) عوايد( شتمنۍ

كلفيت په بشپړه توګه نه وي ادا شوى،باقې پاتې هغه كه چيرې مالياتي م. په همدغه كال كې صورت مومي
  .ماليات چې نه دي تاديه شوي د هغوشريكانومكلفيت ګڼل كيږي چې په شركت كې نامحدود مسؤليت لري
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  : له مالياتوڅخه معاف دي باندې د الندې شرايطو په لرلو سره  د تضامني شركت عوايد  پرعايداتو   1. 33
  

  .له سوداګريزوفعاليتونو څخه السته راغلي عوايد يي  د ثابتومالياتوتابع  دي   .أ 
دمالياتوقانون ديوولسم فصل پر اساس پرعايداتوباندې دمالياتوپر ځاى دثابتومالياتود   .ب 

 . موجوديت په صورت كې
  

د تضامني شركت دغه عوايد پرته له دې چې  آيا ونډه  لرونكوته وېشل شوي دي او كه نه، له مالياتوڅخه 
  .معاف دي

  
قانون ديوولسم فصل د حكمونو پر اساس د مالياتوتابع يو سوداګريز شركت پر عايداتوباندې د مالياتو  : تبصره

ګرځي او د دغه شركت مالكيت چې ثابته ماليه وركوي د تضامني شركت په اختياركې دې اوفعاليتونه يې 
دنوموړي شراكت دسوداګريزوفعاليتونوله دركه السته راغلې ګټه په ځينو كلنوكې ونډه .هم پرمخ وړي

د شراكت السته راغلي عوايد له مالياتوڅخه . نوكلنوكې نه وېشل كيږيلرونكوته وېشل كيږي او په ځي
  .معاف دي

  
 پيسويو افغان مېشت ونډه لرونكى له ماليې څخه پرته په شركت كې دخپلې ونډې په اندازه د ونډو ګټه په     2.  33

  .سره ترالسه كوالى شي
  
هريو عزيز او وحيد د شركت د جوړيدو په . ونډه لري عزيز او وحيد په يوه افغان شركت كې په مساوي توګه  : بېلګه 1

. افغانۍ ګټه كوي 200000نوموړى شركت د كال په اوږدوكې . افغانۍ په شراكت پانګه اچولې ده 500000مهال 
افغانيوڅخه  500000د كال په پاى كې د ونډو دګټو دوېش له څيړنې څخه وړاندې د عزيز او وحيد ونډې  له 

عزيز او وحيد بايد د . افغانۍ وېشل كيږي 50000د كال په اوږدوكې هرشريك ته . لوړيږيافغانيوته  600000
همدارنګه عزيز او وحيد . افغانۍ د توزيع وړ ونډې په توګه وګڼي 100000شركت دګټې له دركه السته راغلې 

له .  توګه وګڼي افغانۍ د ونډې دګټې په 500000نه شي كوالى چې د كال په اوږدوكې  هغوۍ ته وركړل شوې   
  .افغانيوته راټيټيږي 550000وېش نه وروسته  په  شركت كې   د عزيزاو وحيد  ونډې 

  

  
  د تضامني شركت ماليات

  :رشمه مادهېدري د
 .د مالياتوتابع ندى عايداتو تضامني شركت د حكمي شخصيت په  توګه پدې قانون كې درج پر

د تضامني   . شريكان د حقيقي اشخاصوپه توګه په انفرادي ډول پرعايداتوباندې د مالياتوتابع دي
شركت عايدات د شريكانود انفرادي عايداتوپه صورت چې دهغوهريومكلف دى د شركت له 
عايداتوڅخه خپل سهم په خپلود ماليې وړعوايدوكې داخل كړي ، پرعايداتوباندې د مالياتوتابع 

 .دي
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هر يو عزيز او وحيد د شركت د جوړيدوپه . عزيزاو وحيد په يوه افغان شركت كې په مساوي توګه ونډه لري  : بېلګه 2
افغانۍ ګټه  200000د كال په اوږدوكې نوموړى شركت . افغانۍ پانګه اچولې ده   500000مهال په شراكت  كې   

د كال په . افغانۍ د شراكت د وېش وړګټې په توګه وښيي 100000عزيز او وحيد بايد په جالتوګه . ترالسه  كوي
دويم كال كې  د فعاليت په. افغانيوته لوړيږي 600000افغانيوڅخه  500000پاى كې د عزيز او وحيد سهمونه له 

له وېش نه .افغانۍ ور كړي دي 60000نوموړي شركت نه ګټه كړې او نه يې تاوان  مګر هر ونډه لرونكې ته يې 
  .افغانيو ته راټيټيږي 540000وروسته  په  شركت كې د عزيز او وحيد  ونډې 

  
ترالسه كړي، نوموړى بايد دغه كه چيرې يو ونډه لرونكى په شركت كې د خپلې ونډې په پرتله زياتې پيسې      3.  33

  .اضافي مبلغ په شركت كې د خپلې ونډې څخه د السته راغلې ګټې په توګه وګڼي
  

د . افغانيوته رسيږي 200000د هر يوۀ ونډه .عزيز او وحيد په يوه افغان شركت كې په مساوي توګه ونډه لري  :  بېلګه
چټك استهالك د مجرايي پراساس او  له ماليې وړعوايدوڅخه پرته ،  نوموړى شركت د پام وړنغدې مبلغ 

افغانۍ  210000نوموړى شركت د خپل فعاليت په لومړي كال كې عزيز او وحيد ته په جالتوګه . ترالسه  كوي
  ).افغانۍ 200000 -افغانۍ  210000( په توګه وګڼي افغانۍ د ګټې  10000دواړه عزيز او وحيد بايد . وركوي

  
  

 عوايدو ټاكل) خالصو(د نګه 
  : رشمه مادهېڅلور د

) تاْديات(تضامني شركت مكلف دى هركال ټول ترالسه شوي مبالغ ، اړوند لګښتونه او وړكړې 
هر شركت مكلف دى په جـال ډول د   .رپوټ وركړي او خپل خالص عوايد په انفرادي توګه وټاكي

  : شريك سهم په الندې مواردو كې رپوټ وركړي
  
 ،خالصه ګټه يا خالص ضرر .1
 ، اود مالونو اومنقول اوغيرمنقول ملكيت د پلورنې يا تبادلې له دركه ګټه يا ضرر .2
 . معاش ، تكټ پولي ، د سهم ګټه ، پيشكي او هغوته ورته .3

    
  

دغه موضوع چې آيا نوموړي شركتونه په هغوفعاليتونوكې بوخت  دي او كه ) تضامني او ګډ( ټول شركتونه    1. 34
. نه چې  پرعايداتوباندې د مالياتوپه عوض د ثابتومالياتوتابع ګرځي بايد په خپل كلنۍ راپور شامله كړي

د مالياتو هغه دفتر ته تسليم كړي هر ونډه لرونكى بايد د نوموړي شركت لخوا د ترتيب شوې راپور يوه كاپي 
  . چرته چې نوموړى ونډه لرونكى د خپل مالياتي اظهار ليك په وړاندې كولو باندې مكلف دې

  
هغه انفرادي شخص چې په داسې اقتصادي فعاليتونوكې بوخت دې چې په دوه اويا له دوو څخه په ډېرو   2.  34

ومالياتي دفترونو لخواتر مالياتوالندې راځي ،نو هغوځايونوكې د ثابتومالياتو تابع دې چې د مختلف
وموړى انفرادي شخص بايد د هرهغه ځاى ماليه د هماغه ځاى په مالياتې دفتركې تاديه كړي چيرته چې د 

كه چيرې دغه شخص د مالياتي اظهار ليك پر بشپړولومكلف وي،نوهغه بايد .هغۀ شركت موقعيت لري
بيايې خپل هغه مالياتي دفتر ته تسليم كړي چې دده استوګنځي ته لومړى مالياتې اظهارليك بشپړ  او  

دغه . نږدي  دې او  يا يې بايد هغه مالياتي دفترته تسليم كړي چې دۀ ورڅخه د سوداګرۍ جوازترالسه كړى دې
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مقرره د هغه شخص په اړه هم د تطبيق وړ ده چې په يوه شركت كې ونډه لري او دمالياتي اظهار ليك 
  .او وړاندې كولو باندې مكلف دېپربشپړولو 

  
سره له دې چې يو شركت په مالي كال كې دماليې وړ عو ايد نه لري ، نوموړى  شركت بايد خپل كلنى راپور     3.  34

د ماليې كال په پاى كې د شركت هر ونډه لرونكى پرته له دې چې د ونډې ګټه وېشل شوې ده او . وړاندې  كړي 
  .ونډې دګتې په اړه د راپور په وړاندې كولوباندې  مكلف دېكه نه په شركت كې دخپلې 

  
  

 وېشنه د ترالسه شوو مبالغو 
  : رشمه مادهېپنځه د

د تضامني شركت ترالسه شوي مبالغ ، لګښتونه او خالصه ګټه داسې ګڼل كيږې چې په اړونـده 
  .اساسـنامه كې د درج شـرايطو لمخې ، د شريكانو په واسطه تقسيم شوې وي

 
  
  

وي اوشريكان هم د عوايدو پر وېش باندې موافقه ونه لري، ) يا مبهمه(كه چيرې د شراكت توافقنامه شفاهي   1. 35
نوپه دغه صورت كې به د ماليې وزارت  شتمنۍ، مكلفيتونه او نا توزيع شوي عوايد په مساويانه ډول 

وامل چې د ماليې وزارت د هغه ع. ووېشي مګر داچې حقايق اوحاالت نوموړې موضوع په بل ډول  وښيي
  : هغوشموليت په نظركې لري، اما ترهغوپورې محدود نه دي،  په الندې ډول دي

  
  ،د شتمنيو ورځنى ارز ښت د شريكانو  .أ 
  ، اوګټه اوتاوان وېشل شوى دېهغه تګالره چې په تيروكلنوكې يې  له مخې   .ب 
  . هغه روش چې  له مخې يې د شريكانوترمنځ د ونډې ګټه وېشل شوې ده  .ج 

  
جمال او د هغۀ ورور وحيد موافقه كوي چې كابل ښاركې د ګلدانيواو السي صنايعو  د پلور فعاليت پيل   : بېلګه

جمال اجازه وركوي چې دغه سوداګريزفعاليت دده په دوكان كې  چې په نوي ښاركې موقعيت لري پرمخ . كړي
ړي دي ليږدوي دغه دوكان ته يوړل شي او وحيد هغه مختلف ګلدانونه چې د پلورنځي لپاره يې جوړك

افغانۍ او د وحيد  4000000پلورنځى د. نوموړو ورونو خپل دغه توافق ديوسند په ډول نه دې ليكلى. ليږدوي
.  د لومړي كال په پاى كې د پلورنځي سوداګريزفعاليت بريالى وو. افغانۍ ارزښت لري 1000000ګلدانونه د

ليت له چا پورې اړه لري اوهر شريك د كوم مقدار عوايدو نوموړي ورونو ترمنځ په دې اړه چې كوم فعا
د دواړو ) د بيلګې په توګه(په دغه شان يو حالت كې د ماليې وزارت .مستحق دې مخالفت پيدا شو

او  %80ورونوشراكت ترڅيړنې الندې نيسي اوپه پاى كې پريكړه كوي چې په نوموړي شركت كې جمال  
  .رې د هغوې  ترمنځ را والړ شوى مخالفت له منځه وړيونډه لري  او له دغې ال% 20وحيد 
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  م فصلځپن

  

  قواعد ېد محاسب

  ېپور 41تر  خهڅ ېماد 36له 
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  د سندونو ترتيبول اوساتنه

  : رشمه مادهېشپږ د
 غيرمنقولو او منقولو اشخاص مكلف دي د خپلو) حقيقي اوحكمي( عوايدو لرونكي د ماليې وړ
دفترونه او د معاملو صورت حساب په اړوند مالي كال كې ترتيب  عوايدو ټول سندونه او مالونو او
  .دغوښتنې په صورت كې يې د ماليې وزارت د اړوندومؤظفينو په واك كې ور كړي ،او وساتي

 
 
 

سهامي، محدودالمسؤليت اوتضامني شركتونه پرته له دې چې د ماليې وړعوايد لري او كه نه د ټول     1 . ٣۶
  .خپلواسنادو پرساتلوباندې مكلف دي

  
هغه انفرادي اشخاص چې د ماليې وړعوايد نه لري،  پرعايداتوباندې د مالياتوقانون د هېڅ يوۀ حكم پر      2.  36

  : دغه اشخاص عبارت دي له.اساس هغوې دخپلواسنادو پرساتلوباندې مكلف نه دي 
  

 د ثابتو ىاځپر دمالياتو ېباند پرعايداتو ېهغه عوايد ي ځېيوا هغه انفرادي اشخاص چې. الف  .أ 
 ،ي ديړترالسه ك ېخه يڅفعاليتونو ريزوګله سودا ېتابع دي چ مالياتو

 
  .عايداتو د مالياتوقانون د يوولسم فصل د حكم پر اساس  ماليه وركوي هغه كوچني دوكانونه  چې پر  :  تبصره

 
  ،څخه عوايدالسته راوړياشخاص چې يواځې له كرهڼيزو فعاليتو  يهغه انفراد  .ب 
افغانيو  5000له  د مياشتې هغه انفرادي اشخاص چې عوايد يې له خپل شخصي معافيت  يعنې   .ج 

 ، اويوڅخه لږ )60000په كال كې (
اشخاص چې له ماليو څخه معاف سرچينو نه  عوايد السته راوړي ، يا هغه انفرادي  يهغه انفراد  .د 

اسې عوايد ترالسه كوي  چې پرته په مياشت كې نور د معاف  عوايدو د ماليې نه  چې لهاشخاص 
 .يو څخه لږ  افغانيو 12500له 

 
افغانۍ او د انګورو له پلورڅخه  12000يو انفرادي شخص د خپلو شخصي ځمكو نه د غنمو له پلور څخه    :  بېلګه

نوموړى همدارنګه د ميوې له  هغه پلورنځي څخه چې پرعايداتوباندې د .  افغانۍ  ترالسه كوي 25000
د نوموړي شخص د عوايدو . ن د يوولسم فصل پر اساس د مالياتوتابع دي عوايد السته راوړيمالياتوقانو

  .افغانۍ معاش دې 1000درېيم ه سرچينه د هغۀ مياشتنى 
  

 12000د نوموړي كلنى معاش . لكه څنګه چې د نوموړي شخص د مالياتو وړ يواځني عوايد د هغۀ معاش دې 
په دغه صورت كې نوموړى شخص د دغه قانون لمخې د . افغانۍ كيږي چې له شخصي معافيت څخه  لږ  دې 

  .اسنادو پرساتلو باندې مكلف نه دې
  

سره له دې چې يوانفرادي شخص له خپل عادي كار او فعاليت څخه د ماليې وړعوايد نه تر السه كوي     3.  36
نوموړى شخص د نورو هغو معاملو داسنادو او دفاترو پرساتلو باندې مكلف دې چې  كيداى شي له دركه 

  . يې  د ماليې وړ ګټه ترالسه شي
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د احكامو لمخې  هر كال ثابته ماليه وركوي  او د هغو سهمونوله  يودوكاندار د مالياتوقانون د يوولسم فصل  : بېلګه
د نوموړي شخص د ونډې ګټه .دركه چې د هغۀ په اختياركې دي د ونډې ډېره ګټه ترالسه كوي

سره له دې چې نوموړى انفرادي شخص د خپل دوكان د فعاليتونو له   .پرعايداتوباندې دمالياتوتابع ګرځي
اندې مكلف نه دې مګر د هغو ونډو د ګټو له دركه چې نوموړى يې ترالسه كوي د دركه د اسنادو پرساتلوب

  . اسنادوپرساتلوباندې مكلف دې
  

ولې  هغه شخص اويا نهاد بايد دغه اسناد . اسناد او دفاتر بايد وساتل شي مګر تسليمول يې ضروري نه دي   4. 36
ې مكلف دي ځكه كه چيرې د ماليې وزارت د دغو او دفاتر برابر كړي چې د اسنادو او دفاترو  پرساتلوباند

اسنادو په اړه كومه پلټنه ،څيړنه كوي او يايې د يوې كاپي غوښتنه وكړي ، نو نوموړي اسناد بايد موجود 
  .وي

  
له هغه شركت څخه چې د خپلو خالصو عوايدو له دركه دمالياتو تابع دې و غوښتل شو چې خپل كاري اسناد   : بېلګه

كېداى شي نوموړى شركت ماليې وزارت د خپلو اصلي اسنادو له تسليمولوڅخه . ته واستويماليې وزارت 
ډډه وكړي، مګرخپل ټول اسناد اودفاتر بايد د شركت په دفتر كې  هغه وخت له ځان سره ولري چې د ماليې 

  .وزارت  مفتشين پلټنه ، تفتيش ، تكثير اونور كارونه  تر سره كوي  او شركت څخه ليدنه كوي
  

كالو لپاره  5هغه دفاتر او اسناد چې يوۀ مالي كال پورې اړه لري بايد د نوموړي كال له پاى نه وروسته د     5. 36
  .وساتل شي

  
 

 
  د محاسبې وروستۍ طريقه

  : رشمه مادهېاووه د
سهامي اومحدودالمسؤوليت شركتونه مكلف دي خپل عوايد د محاسبې د وروستۍ طريقې په 

 . يوچې د وړكړې وړ عوايد او لګښتونه تثبيتكارولو سره محاسبه كړي كوم 
 
 

د دوه ګوني اندراج هغه محاسبوي سيستم  دې چې په يوه موده كې عوايد په " د محاسبې وروستۍ طريقه "     1. 37
  . جال توګه او په مشخص  وخت او نېټه كې مالي وضعيت په صراحت سره  ښيي

  
اومحدودالمسؤوليت شركتونه بايد د منل شوو محاسبوي اساساتو لمخې د محاسبې له  وروستۍ سهامي      2. 37

ديوې ښې او با كفايته ادارې لپاره د محاسبې يوه رښتنې او دقيقه  ليكل شوې . طريقې څخه استفاده وكړي
  .طريقه ضرور ده

  
د پور اصلي پيسې او ټكټانه  د پور له .  كويافغانۍ پور ور 1000000ټكټانې سره   %8يو سهامي شركت له      : بېلګه

مخكې له دې چې پوروړى پوراو ټكټانه بيرته تاديه كړي  مالي كال . وركړې نه يوكال وروسته ترالسه كيږي
د محاسبې د وروستۍ طريقې پر اساس د هجري لمريزكال په پاى كې ترالسه شوې ټكټانه د . پاى ته رسيږي

په پاى كې پور ) ثور( لمريزكال د غوايي  1385كه چېرې د .  ې ښودل كيږيهماغه كال په بشپړه عوايدو ك
لمريزكال د غوايې مياشتې  د پاى نه د كب  مياشتې ترپايه پورې د  1385روړي ته  پور وركړل شوى وي ، د 
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 1385سره له دې چې په ) لمريزكال د لسو مياشتو عوايد دي 1385د ( ټكټانې له دركه السته راغلى عايد 
  .لمريزكال  كې نه دي ترالسه شوي  د همدغه كال  په عوايدو كې شامليږي 

  :د ټكټانې له كبله السته راغلى عايد په الندې ډول محاسبه كيږي  
  

لمريزكال د  1385لكه څرنګه چې په هركال كې د ټكټانې نورم اته فيصده دې،د يوه كال ګټه د   .أ 
افغانيوسره مساوي دې چې   1000000لمريزكال د غوايي تر پايه  پورې له  1386غوايي له پاى نه د 

  افغانۍ 80000=100\8× افغانۍ 1000000:   په اته فيصده ټكټانه كې ضربيږي ،يعنې
  

 1385مياشتو ټكټانه ښودل شوې ده، د 10مياشتو نه يواځې د  12لمريزكال له  1385دا چې په   .ب 
 80000     :انه په نظر كې نيول كيږي  چې مساوي ده لهمياشتو ټكټ 10لمريزكال لپاره  د 

  افغانۍ  66667=12\10×افغانۍ
  

يو ماليه وركونكى هغه وخت خپل عوايد ښودلى شي چې د عوايدو دالسته راوړلو لپاره داسې اجرات وكړي      3. 37
  .كل شي چې ددغو عوايدو السته راوړلو حق ثابت كړي  او نوموړى مبلغ په پوره دقت سره و ټا

 
تر ) پيش پرداخت(په عام ډول  د اجناسواوخدماتولپاره د امانت په توګه له وړاندې څخه وركړه   .أ 

امانتي . هغه وخته  چې جنس و پلورل شي او خدمات عرضه كړل شي  په عوايدو كې نه شامليږي
سته پيسې هغه مبلغ ته ويل كيږي چې له وړاندې څخه تاديه شوې وي ، ولې كه چيرې د امانت ال

راوړونكى  د ضروري اجناسو په برابرولو او د خدماتو عرضه كولو كې  پاتې راشي  ، نو امانتي 
  .پيسې بيرته وركول كيږي

  
يو افغان سهامي شركت په مزارشريف كې مختلفوشركتونو او دكورونو خاوندانو ته د رنګمالۍ خدمات   : بېلګه

( افغانۍ د امانت  200000ير د رنګولو لپاره معموالً نوموړى افغان سهامي شركت د يوستر تعم. عرضه كوي
نوموړى شركت توقع  لري چې د شپږومياشتوپه دوران كې وروسته له . په توګه ترالسه كوي) پيس پرداخت 

نوموړى شركت د رنګمالۍ له سرته .افغانۍ السته راوړي 1000000دې چې د تعمير رنګمالې پاى ته ورسيږي 
  .  رسولونه  وروسته بايد دغه عوايد د ګټې په توګه ونه ګڼي

  
نو نوموړى  خدمات عرضه كړي ، له يوه كال نه د ډېر وخت لپاره كه چيرې يو ماليه وركونكى  .ب 

و لرې اود ماليه وركونكى مكلف دې چې د هغوعوايدود تشخيص لپاره چې د پروژې سره تړا
د فيصدۍ د اكمال . هركال په پاى كې تعينيږي د فيصدى د اكمال له ميتود څخه استفاده وكړي

دطريقې له مخې نوموړى ماليه وركونكى هغه ټول  لګښتونه چې د قرارداد په دوران كې يي په 
ماليه وركونكى د لګښت هغه مقدارچې د مالي كال په  .مصرف ورسوي په سمه توګه تخمينوي

نوموړى ماليه وركوونكى د مالي كال په اوږدوكې د . وږدوكې يې په مصرف رسولي دي ټاكيا
باندې  تخميني لګښتونو لګښت هغه مقدارچې دۀ په مصرف كړى دې د پروژې پر ټولو

  .  د تقسيم حاصل  له پروژې  څخه پر متوقعه السته راتلوونكو عوايدوكې ضربيږي . تقسيموي 
  
د نوموړى تعمير ودانول .  هامي شركت په هرات كې ديوه تعميرد ودانولو قرارداد السليك كوييوافغان س    :بېلګه 1

افغانيو  30000000نوموړى افغان سهامي شركت د دغه تعميرد ودانولو لپاره  د . په درې كالوكې سرته رسيږي
په ټاكلي وخت كې د په قرارداد كې څرګنده ده چې د تعمير د ودانولو پيسې د قرار داد . لګښت تخمينوي
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كيداى شي هغه مبلغ چې د قرارداد په موده كې افغان سهامي شركت . نوبتي قسط په توګه وركول كيږي
داچې نوموړى شركت بايد د قرارداد له مخې ساختماني كارونه له .  افغانيو ته ورسيږي 40000000تاديه كيږي 

د د قرارداد په لمخې د خپلو عوايدو د لوړلولپاره يوه كال څخه په ډېره موده كې ترسره كړي، دغه شركت باي
  .د فيصدۍ د اكمال له ميتود څخه استفاده وكړي

  
افغانۍ مصرف كړي وي، نو نوموړى شركت بايد  6000000افغان سهامي شركت په لومړي كال كې  ېكه چېر  

د ترالسه كيدونكو عوايدو  افغانۍ  8000000عوايد چې قرارداد پورې اړه لري  او يا  )30000000/6000000( 5/1
) 6000000-8000000(افغانيو معادل  2000000په دې توګه، ترالسه شوې ګټه په لومړي كال كې د  .په توګه  وګڼي

  . كيږي
  
خپلو لګښتونو ته سره چې افغان شركت  توپيرمګرپه دې  يد لومړۍ بيلګې سره ورته د حقايقد دغې بيلګې :  بېلګه 2

په . افغانۍ كيږي 35000000اوس دا ورته جوته كيږي چې د پروژې د بشپړتيا مجموعي لګښت . بيا كتنه كوي
عوايدو ) 5000000/35000000( 1/7ياد شركت د .  افغانيو لګښت پر غاړه اخلي 5000000بل كال كې ياد شركت د 

و په دې توګه، په دويم كال كې السته راغلې ګټه د ن. افغانۍ السته راوړي 5714000معادل يا لږ تر لږه 
  . افغانيو معادل كيږي 5714000

  
يو كوچنى قرارداد . كوچني قراردادونه مكلف نه دې چې د فيصدۍ د اكمال له طريقې څخه استفاده وكړي  :  تبصره

  .كيږيالسه رافغانيو څخه لږ مقدار  پيسې  ت 15000000يې  له  لمخېهغه  قرارداد ته ويل كيږي چې 
  

قلم په  هغه صورت هغه ماليه وركونكى چې د محاسبې له وروستۍ طريقې څخه استفاده كوي د لګښت هر     4. 37
ت تر سره شوي وي چې له مخې آهغه اجرا ټول،  )2(او  دنوموړي مكلفيت ثابت شي ، )1( كې ښودلى شي چې

  .يې د مكلفيت مقدار او ډول ټاكل كيږي
  

  .تيږي چې اجراء  يې يقيني كړل شيمكلفيت هغه وخت ثاب  .أ 
  
لمريز كال  1386نوموړى شركت د .يوافغان سهامي شركت په هرات كې د كمپيوټرو يوپلورنځى پرمخ وړي  : بېلګه 1

. افغانۍ پلوري چې په هرات كې فعاليت كوي 1000000په اوږدوكې لس پايې كمپيوټر په هغه شركت باندې په 
كال د كب په وروستۍ ورځ افغان سهامي شركت ته خبروركوي چې يوه پايه  1386نوموړى پيرودونكى د 

افغان سهامي شركت  له دغه .افغانيود بيرته وركړې غوښتنه كوي 2000كمپيوټر يې كومه ستونزه لري  او د
كال په مالياتې اظهارليك كې  1386افغان سهامي شركت نه شي كوالى چې د .مكلفيت څخه انكاركوي

  .افغانيو په اړه  مكلفيت نه دې ثابت شوى  2000يو لپاره د مجرايي غوښتنه وكړي ځكه د افغان 2000د
  
د دغې بيلګې پيل دلومړۍ بيلګې سره ورته دې مګرپه دې استثني سره چې افغان سهامي شركت  :بېلګه 2

ته افغانيود بير 1000كال دغوايې په لسمه ورځ موافقه كوي چې پيرودونكى د 1387اوپيرودونكى د 
كال لپاره خپله  1386سره له دې چې موافقه له دې نه دمخه چې افغان سهامي شركت د . اخستنې مستحق دې

مالياتې اظهارليك بشپړ كړي صورت موندلى دې  نوموړى شركت نه شي كوالى چې دغه لګښت وضع كړي 
  .مالي كال په اوږدوكې مكلفيت نه دې ثابت شوى 1386ځكه د 
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د مكلفيت د ډول او د مقدار پيژندلو لپاره الزم دي هغه وخت ترسره كيږي ټول هغه اجرااَت چې   .ب 
  .   چې ټول اجرااَت  د ارايه شوي مكلفيت د معلومولو لپاره  ترسره شوي وي

  
د دوكان د كړكيو د . يو افغان سهامي شركت په هرات كې د يو دوكان  له ليارې سوداګريزفعاليت پرمخ وړي  :  بېلګه 1

نوموړى شركت دغه .نوموړى شركت په مياشت كې يوځل يوافغان مېشت شخص استخداموي وينځلو لپاره
د لومړې ځل لپاره دكړكيو . كال د كب مياشتې په نيمايې كې په دنده ګماري  1386افغان مېشت شخص د 

كال د لومړي  1386نو نوموړى شركت د . كال د وري ترلسمې ورځې پورې صورت نه مومي 1387وينځل د 
شركت نوموړي مېشت شخص ته له وړاندې نه يوڅه  ينځلولګښت نه شي كوالى وضع كړې  حتى كه ځل و

سبب ګرځي تر ) د كړكيووينځل(پيسې هم وركړې  وي  ځكه ټول هغه اجرااَت چې د مكلفيت د رامنځته كيدو
شركت تر څو چې ً كړكۍ ګانې  وينځل شوې نه وي ، د نوموړي . راتلونكي كال پورې صورت نه مومي

  .مكلفيت نه پيل كيږي
  

  .شركت كوچني او باروړونكي موټرپلوريياد .  بوخت دى سوداګريز فعاليت په  يو افغان شركت په كابل كې :  بېلګه 2
په كار  ركنډيشن د نصبولو لپاره يوافغان  مېشت شخصېكې د ا) نمايشګاه(افغان شركت د نمايش په ځاى 

كال د كب ترپايه  1385ركنډيشن بايد د ېشت شخص موافقه كوې چې انوموړى شركت او افغان  مې. ګوماري
شخص  يركنډيشن د نصبولو نه وروسته شركت نوموړېهغوۍ همدارنګه موافقه كوي چې د ا. نصب كړل شي

له غوښتنې سره سم نوموړى  مېشت . پيسې نه وركويپورې  ورځو  45تر د دستګاه له تكميله وروسته ته 
. كال د كب تر وروستۍ ورځې پورې نه شي بشپړولى  1385بوي ولې خپله دنده  د شخص ايركنډيشنونه نص

كاله پورې نه وركوي مګر نوموړى  1386پيسې تر  يركنډيشن د نصبونكېسره له دې چې افغان شركت د ا
ركنډيشن په نصبولو پورې اړه لري ځكه د شركت ېشركت د هغو لګښتونو د وضع كولو مستحق دې چې د ا

  .كال ترپايه پورې ترسره شوي دي 1385د "  ټول اجرااَت" او " ثابت   "مكلفيت 
  

  
  د محاسبې نقدي طريقه 

  : رشمه مادهېاته د
ماليه وركوونكى مكلف دى خپل د مالي وړعوايد دمحاسبې د نقدي طريقې لمخې ، هغه وخت 

 كوالى شي دماليه وړكوونكى  . لګښتونو وركړه صورت مومي، تثبيت كړي  چې د عوايدو او
  . ماليې وزارت په موافقه د خپلوعوايدو د تثبيت لپاره وروستۍ طريقه هم وټاكي

  
سهامي او محدودالمسؤوليت شركتونه لـدې امر څخه مستثني دي، د استهالكاتو وضع پر 

 .عايـداتوبانـدې د ماليـاتو د تعليماتنـامې لمخې صورت مومي
 
 

س د مجرايي وړ ټول لګښتونه اوتاديه شوي مبالغ د مالي كال په اوږدوكې د محاسبې د نغدي طريقې پراسا   1. 38
د كال له پيل نه د كال ترپايه  )1(څخه منفي كيږي او د ) اويا د هغه معادل(له ټولوالسته راغلو نغدې مبالغو

د كال په اوږدوكې د وضع شوي استهالك په ګډون عوايد  )2(پورې په موجوده اجناسوكې د بدلون او
  .محاسبه كيږي
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كه چيرې يوسوداګر د محاسبې د نغدي طريقې پر اساس خپل اسناد وساتي، د نوموړي سوداګر د شركت د  : بېلګه 1
  : خالصونغدي عوايدو د السته راوړلوپه موخه بايد الندې اقدامات ترسره شي

  
ټول نغدي عوايد بايد د هغوې د السته راوړلو په وخت كې په اسنادو كې ثبت كيږي او د ماليې   .أ 

  ،افغانۍ 1572000:  وړ كال خرڅالو  سره جمع كيږي
  ،افغانۍ 11000:ثبت كړل شوي وي) موجودى(د كال په پيل كې بايد د شتمني ارزښت   .ب 
يې په وخت كې ثبت او د ماليې وړكال  د بيا پلور لپاره پېرودل شوې شتمني د بايد د هغې د تاد  .ج 

  ،افغانۍ 460000:لپاره جمع كيږي
  ، او741000:برخو پورتني مبالغ سره جمع كيږي) ج(او) ب(د   .د 
افغانۍ تعين ټاكل  87000) د كال د پاى موجودي(د كال په پاى كې د شتمنۍ د ارزښت موجودي   .ه 

لكه څنګه چې پرعايداتوباندې (معلوم شي) يا كمښت(شوې ده ترڅود كال په اوږدو كې  ډېرښت 
  ).ماده حكم كوي 40د مالياتوقانون 

 
  .د راتلونكي كال د پيل  موجودي ده)  شتمني(د كال وروستۍ موجودي  : تبصره

  
برخې پورتنى السته راغلى مبلغ منفي ) ه(برخه له پورتني بشپړالسته راغلي مبلغ څخه د ) د(د   .و 

 384000:شي چې د كال په اوږدوكې پلورل شوي ديكيږي ترڅود هغواجناسوارزښت ترالسه كړل 
  ،افغانۍ

برخې له مبلغ څخه  منفي كيږي ترڅود ناخالصې نغدي ) الف(برخې السته راغلى مبلغ د ) و(د   .ز 
  ،افغانۍ 1188000:ګټې مجموعه ترالسه شي

د سوداګريزفعاليت له كبله ټول نغدې لګښتونه د هغود وركړې په  وخت كې  ثبتيږي او د كال   .ح 
 ،افغانۍ 66000:اره جمع كيږيلپ

د تجهيزاتو، وسايلو، ودانيو اونورو هغو توكو د استهالك مجموعې لګښت چې په سوداګريز   .ط 
محاسبه كړل شي ) سره له دې چې نغدي لګښت نه دې(فعاليت كې ورڅخه استفاده كيږي  بايد 

 ،افغانۍ 1800):مګريواځې په هماغه اندازه چې د كال په اوږدوكې مجاز دې (
 ، اوافغانۍ 67800:د برخو السته راغلي مبالغ  سره جمع كيږي) ط(او) ح(د   .ي 
هغه مبلغ چې په (افغانۍ له مجموعي ناخالصې ګټې څخه  67800برخې  السته راغلى مبلغ ) ى(د   .ك 

 1120200:    منفېي كيږي ترڅوخالص نغدي عوايد ترالسه كړل شي) برخه كې ترالسه شوى دې ) ز(
 .  افغانۍ

  
: ىد الندې جدول  د  پورتنيو بيلګو لنډيز   

  
  افغانۍ 1572000    له  پلورڅخه السته راغلي مجموعي عوايد                     .أ 
  افغانۍ 11000   )                          ابتدايي موجودي(لومړنۍ شتمنۍ  .ب 
  افغانۍ 460000  د پيريدنې لپاره تاديه شوې پيسې                                         .ج 
  افغانۍ 471000   برخو دجمعې حاصل                                         ) ج(او)ب(د   .د 
  افغانۍ 87000  د كال د پاى موجودي                                                                   .ه 
  افغانۍ 384000   )    ه - د ( د كال په اوږدوكې د پلورل شوو اجناسولګښتونه  .و 
  افغانۍ1188000  )                                                     و-الف(ناخالصه نغدې ګټه  .ز 
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  افغانۍ 66000  د سوداګريزوفعاليتونونغدې مجموعي لګښتونه      .ح 
  افغانۍ  1800  )                                                 غيرنغدي لګښت(استهالك   .ط 
  افغانۍ 67800   )                                  ط+ ح(برخو د جمع حاصل ) ح او ط(د  .ي 
  افغانۍ 1120200  )                                                  ى - ز( خالص نغدي عوايد   .ك 

  
هرهغه شخص ته  . ده د يوه ماليه وركونكي لپاره د محاسبې له وروستۍ طريقې څخه استفاده  د اهميت وړ     2. 38

چې غواړي له نوموړې طريقې څخه استفاده وكړي او يا ورڅخه  استفاده كوالى شي بايد اجازه وركړل شي 
  .چې خپل عوايد د نوموړې طريقې پر اساس  محاسبه كړي

 
وجودې كه چېرې عوايد له هغه سوداګريزفعاليت څخه ترالسه شي چې د اجناسو، توليداتو، موادو اونورو م    3. 38

ودانيو اونوروڅخه چې خاوند يې انفرادي شخص دې  له هغووسايلو،تجهيزاتو، ته اړتيا ونه لري او
استفاده ونه شي ، د محاسبې دنغدي طريقې له مخې خالص عوايد له هغونغدې پيسوڅخه عبارت دي  چې د 

چې د سوداګريز سوداګريزفعاليت په پايله كې ترالسه شوي وي او له هغونغدې پيسوڅخه منفې كيږي 
  . لګښت لپاره تاديه شوي دي

  
يو كمېشن كار پر مالكينوباندې حقيقي شتمنۍ پلوري اوخپل كمېشن د نوموړو شتمنيو د ترالسه شوي   : بېلګه

نوموړى كمېشن كار كاري لګښت لري لكه په ورځپاڼوكې . قيمت له مخې السته راوړي
ټينګولو لپاره د ټكسي كرايه،دموادو د چاپ  داعالنونونشرول،دمالكينواوپيرودونكوسره داړيكو د

كه . لګښت، د دفترد مستخدم معاش اوداسې نو ورته لګښتونه برېښنالګښت، د دفتركرايه، د ټيلفون او
 25000افغانيوته او ټول تاديه شوى لګښت  300000كمېشن  السته راغلىچېرې د مالي كال په اوږدو كې ټول 
افغانۍ دې  او د محاسبې دنغدې طريقې  275000ص نغد عوايد افغانيوته ورسيږي ، د نوموړي شخ

افغانيويوه  300000سره له دې چې د . پراساس دغه مبلغ دنوموړي شخص  له خالصوعوايدوڅخه ګڼل كيږي
، نو د محاسبې دنغدې طريقې پراساس چې كله عوايد ترالسه السته راغلې دهبرخه د تيركال په اوږدوكې 

  .وركړل شيشي  راپور يې بايد 
  

يو ماليه وركونكى له  ماليې وزارت  څخه د يو غوښتن ليك له ليارې دمحاسبې دوروستۍ طريقې  د بدلون     4. 38
كه چيرې د ماليې وزارت لخوا د محاسبې د وروستۍ طريقې بدلون ومنل شي، .لپاره د اجازې غوښتنه كوي

ي  مګر نه دي ترالسه شوي بايد جمع او هغه د ماليه وركونكي هغه عوايد چې په تيروكلنو كې يې ګټلي د
د دغو .  لګښتونه چې نوموړي په  تيروكلنوكې په مصرف رسولي  مګرتاديه شوي نه دي بايد وضع كړل شي

بدلونونو په اړه په هغه وروستي كال كې راپور وركول كيږي چې د محاسبې له نغدې طريقې څخه په كې 
  .استفاده شوې وه 

  
لمريزكال كې د محاسبې د نغدي  1385يې   په  ) افغانۍ 150000(نكي چې  خپل د ماليې وړعوايد يوۀ  واردو  :بېلګه

د ماليې وړ عوايدو د محاسبې   )1386(طريقې پر اساس  محاسبه كړي دي   غواړي چې  د راتلونكې كال  
ې چې نوموړى مخكې له د. لپاره د محاسبې د وروستۍ طريقې له مخې د راپور وركولواجازه ترالسه كړي

لمريزكال لپاره خپل مالياتې اظهارليك د محاسبې د وروستۍ طريقې پر اساس بشپړه كړي  1386شخص د
كال ترپيل پورې د معاملو په نظركې نيولو سره د  1386، نوموړى مكلف دې چې د بدلون رامنځ ته كولو او د  

  .ه كړيائكال تعديل شوى مالياتي اظهارليك بشپړ او ار 1385
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كال  د نوي محاسبوي سيستم د رامنځ ته كولو په وخت كې  د نوموړي شخص  1386ضه كړي چې  د فر
  : لومړنى بېالنس الندې شتمنۍ او مكلفيتونه ښيي

  
  

 شتمنۍ مكلفيتونه 

نا تاديه شوې  32000
 پيرودنې

 ترالسه كيدونكي حسابونه افغانۍ 60000

له  ټكټانې څخه  3000
ترالسه كيدونكي  
 لګښتونه

د پور له اسنادو څخه  هغه  افغانۍ 6000
تشخيص شوې  ټكټانې چې 
 ترالسه كيداى شي

د كرايې له دركه السته  1500
 راتلونكي  لګښتونه

 له وړاندې نه  بيمې وركړه 7000

دكاركونكو هغه  7500
ترالسه كيدونكي 

معاشونه چې تاديه 
 .شوي نه دي

  

 
 

 :ئه كړل شي، په الندې ډول دېبايد بشپړ او اراهغه تعديل شوى مالياتي اظهارليك چې 
 

  افغانۍ 150000       مالي كال د ماليې وړعوايد    1385د   .أ 
 :جمع هغه عوايد چې تشخيص شوي دي ولې ترالسه شوي نه دي   .ب 

  
 افغانۍ 60000                  ترالسه كيدونكي حسابونه                        .1
 افغانۍ 6000    تشخيص شوې ټكټانې چې ترالسه كيداى شي   .2
 افغانۍ 66000    د هغوعوايدومجموعه چې نه دي ترالسه شوي   .3

  
  افغانۍ 216000) ب) + (الف(دي   كېدونكي او ترالسه تحقق يې موندلى هغه عوايد چې  .أ 
  :چې تاديه او وضع شوي دي اما تراوسه  نه دي مصرف شوي و اضافه كوللګښتون وهغد   .ب 
  افغانۍ 7000                  له وړاندې نه د بيمې وركړه            .ج 
 افغانۍ 223000       د برخومجموعه       ) د(او)ج(د   .د 
 منفي د تاديې وړحسابونه                      .ه 

  
  32000           نا تاديه شوې پيرودنې                        .1
   3000            د تشخيص شوې  ټكټانې لګښت       .2
  1500           د تشخيص شوې كرايې لګښت          .3
 دكاركونكومعاشونه چې تشخيص شوي دي ولې  .4

  7500                تاديه شوي نه دي  
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  44000    د تاديې وړ مجموعې حسابونه          .أ 
  179000)            و(منفي ) ه(د ماليې وړعوايد لكه څنګه چې تعديل شوي دي   .ب 
   35800                       )%20(د تعديل شوي اظهارليك لمخې مجموعي ماليه  ح  .ج 
   30000د اصلي اظهارليك  پر اساس پرعايداتوباندې تاديه شوي ماليات      .د 
 5800                            اضافي ماليه                                .ه 

  
هر ډول اضافي ماليه چې د محاسبې د طريقې او يا د وخت د بدلون له دركه  ترالسه كيږي بايد له تعديل شوي   5. 38   

په مالياتوكې هرډول لږوالى چې د تعديل شوي اظهارليك پر اساس . اظهارليك سره يوځاى تاديه كړل شي
  .ون سره  تړاولري، د راتلونكوكلونو له مالياتو څخه بايد منفي كړل شيارايه شوي اوله نوموړي بدل

  
كال  له  لومړي اظهارليك سره يو ځاى چې د محاسبې د  1386كال  تعديل شوى اظهار ليك د  1385د   : بېلګه

ه  هر ډول ماليه چې پ.  په مياشت كې ارايه شوى دې ) سنبلې ( وروستۍ طريقې پر اساس جوړشوى او د  وږي 
تعديل شوي اظهارليك كې محاسبه كيږي په هماغه وخت كې  د تاديې وړ ده  او كه چيرې  دغه ماليه  د 

ډول جريمه او يا اضافي ماليه نه وضع  هېڅكال د درېيم ې مياشتې له پاى نه د مخه  تاديه شي ، نو  1387
كال له مالياتو څخه  1386هر هغه  مالياتي كمښت چې  په تعديل شوي  اظهار ليك كې ښودل شوى  د . كيږي 

د ذمت ماليه وجود ونه لري ، اويا كه چيرې په هماغه مياشت  هېڅكال لپاره  1386منفي كيږي او كه چيرې  د 
  .دارڅخه لږ وي، د وروستيوكلونو له مالياتوڅخه وضع كيږيكې د ذمت ماليه له كم شوي مق

  
د محاسبې په طريقه كې دبدلون د رامنځته كيدو لپاره بايد ټول ماليه وركونكي د مالي كال له پاى ته     6. 38

  . ورځې دمخه  د ماليې وزارت ته يوليكلى غوښتن ليك وسپاري 30رسيدونه 
  

  
 

 د سندونو او دفترونـو ډول او محتوي 
 : رشمه مادهېنهه د

د ماليې وزارت كوالى شي پـرعايداتو باندې د مالياتو د سالمې ادارې ، د واقعي عوايدو د تثبيت 
رپوټ د وړاندې كولو په منظور ، د ماليه  وركوونكي د سندونو او ) درست(او له هغو څخه د سم 

 .كړيدفترونـو ډول او محتوي تثبيت 
  
  

مادې پر اساس د ماليې وزارت واك لري چې هغه اسناد او راپور )   39( پرعايداتو باندې دمالياتو قانون د    1. 39
دماليې . او توضيح كړي تشرېح و يا دماليه وركوونكود يوې ډلې ملكفيت دې اچې د ماليه وركوونكي 

وزارت دا واك هم لري چې د د ماليه وركوونكي د اسنادو د تفتيش په موخه د اسنادو پر بشپړتيا او دقيق 
ټولو سهامي اومحدودالمسؤليت شركتونو ته توصيه كيږي چې د اندراج له هغه . اندراج باندې تاكيد وكړي

سلكي اشخاصولخوا تثبيت شوى او هغوې ته د دوه ګونۍ سيستم څخه استفاده وكړي چې د محاسبې دم
محاسبې بايد .د معاملود ثبتولو سره  يوځاى بايد محاسبوي اسناد د تل  لپاره جاري وساتل شي. منلو وړ دې

( د شركت مالي وضعيت او په ټاكلې موده كې ) بېالنس( په  داسې بڼه وي چې مالياتي اسناد  په ټاكلې نېټه 
  . د شركت فعاليتونه څرګند كړي)  د ګټې او ياضرر بېالنس 
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ليت شركتونه او ټول هغه نهادونه چې پرعايداتوباندې د رت  ټول هغه سهامي او محدودالمسؤد ماليې وزا        2. 39
  :كلنۍ ماليې په وركړه مكلف دي ، د الندې اسنادو په ساتلوباندې مكلف ګڼي

 
  ،) ژورنال( هغه كتاب چې ورځني فعاليتونه په كې ثبتيږي   .أ 
 ، )ليژر(لوى دفتر  .ب 
 ،د موجودي اوپه ګودام كې د شتو اجناسواسناد  .ج 
 ،د شتمنيود ثبت اسناد  .د 
 ،د بانكي او مالي معاملو په اړه معلومات  .ه 
 ،د قرارداد په ګډون قانوني اسناد  .و 
 ،،د لګښت اسناد او رسيدونه)صورت حساب( د حساب شرحه   .ز 
 ،اود ګټې اوتاوان بېالنس  .ح 
  . د بېالنس ورقه   .ط 

 
 

 خره موجودياد كال 
 : ښتمه مادهېڅلو

اجناس ، محصوالت او هغه مواد چې په كار او سوداګرۍ كې تـرګټې اخستنې الندې نيول كيږي ، د 
هره يوه (هر مالي كال په آخر كې موجودي كيږي او بيه ايښودنه يې د تمـامې شوې بيې يا د بازار د بيې 

ا په نـورو پر بنـسټ صورت مومي ، هغه ماليه وركوونكى چـې په صنايعو ، سوداګرۍ ي) چې لږ وي
كارونو بوخت  وي مكلف دى د خپلو اجناسو ، محصوالتو او اړوندو موادو موجودي د مـاليې 

 .  وزارت د ترتيب شوې كړنالرې لمخې اجراء كړي
    

  
موجودي  د ټولو اقالمو له  شمېر نې او د مالونو، اجناسو، محصوالتو او هغو موادو له مقدار څخه عبارت   1. 40

د محاسبې په موخه موجودي د پيسو د ارزښت پر اساس ښودل . ټاكلي وخت كې موجود ويدې  چې په يوۀ 
د تمام شوې بيې " ماده  حكم كوي چي  د موجودي  ارزښت بايد) 40(پرعايداتو باندې دمالياتو قانون . كيږي

ه بيه ده چې د بازار له بيې څخه هدف هغ. له مخې وټاكل شي"  اويا د بازارد بيې پر اساس چې هريولږ وي 
يومالك په مناسبه توګه داسې وګڼي چې كولى شي د عادي كاراوسوداګريزفعاليت په پايله كې نوموړى 

ديوې عمومي قاعدې پر اساس  د موجودي په لست كې د موجودو ټولو هغو شيانو . جنس په هغه بيه وپلوري
مه شوې بيه د بيمې د حمل او نقل له دغه تما. اومقدايرو بيه  د هغوې د تمام شوې بيې پر اساس ټاكل كيږي

د بازار ارزښت معموالً له .مجموعي لګښت ،محصول،او نورو  څخه عبارت دې چې مالك تاديه كړي دي
الندې هغه بيلګې دي چې د بازاربيه د بازار له ارزښت .تمام شوې بيې نه لوړ وي نوځكه د استفادې وړنه دې

  :څخه لوړ ه اومستثنى ده
  

  ،يې څخه په ټيټه بيه وپيريدل شيال هم يوډېرورته جنس د هغه له اصلي بكه چيرې اوس مه  .أ 
كه چيرې  يوبشپړشوى جنس په داسې  بيه ترالسه كړل شي چې  د موجوده  جنس  د بازاري ارزښت   .ب 

  ،ى سبب وګرځيد ټيټوال
دغه حالت هغه مهال رامنځ .كه چيرې يوجنس د خپلې تمام شوې بيې په بدل كې د پلور وړنه وي   .ج 

  ،تنوپه  هكله  ناسمه پريكړه  وكړيه كيږي چې يوسوداګر د جنس په اړوند د پيرودونكو غوښت
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  ،للى وي او يا له موډه لويدلى ويكه چيرې يوجنس تخريب او له منځه ت  .د 
كه چيرې د مالك لخوا د اجناسوله دركه  د وركړل شوې ماليې تاديه دوام ونه مومي اويا په كې   .ه 

  ،اولكه ګمركي محصوالت  -امنځ ته شي كموالى ر
  .كه چيرې داسې حاالت رامنځ ته شي چې متوقعه قيمت له تمام شوي قيمت څخه لږ وي  .و 

  
  .په ټاكلو كې مهم او اساسي رول لري عوايدو سمه موجودي او په واقعي توګه د بيې  ټاكنه د هر ډول خالصو

اود موجودي اسناد بايد د هغه ارزښت د  ماليه وركونكى بايد د هركال په پاى كې  موجودي ترسره كړي     2. 40
هرجنس او .  ثابتولو په موخه له ځان سره وساتي چې نوموړى يې په خپل  مالياتي اظهارليك كې رپوټ كوي

د اجناسو د واحد بيه او يا د هرجنس بيه بايد . هر ډول مواد بايد د كميت اوكيفيت له نظره توضيح كړل شي
د مجودي په لست كې د شاملو . ايد په سند كې شامل كړل شييادښت او د ټولواجناسوارزښت ب

  .اجناسومجموعه د كال په پاى كې د موجودو اجناسو له ارزښت څخه عبارت ده
  

 : بېلګه
  مجموعي  بازاري ارزښت   د هر واحد بيه           ح     ېد اجناسو توض    شمېر   

  ارزښت    كه چيرې لږوي                
  )په افغانيو(                    

  7200                                 1200       نمبر فلپس راډيو      15066    6
      264                                              12          نمبركاندنسر      215412      22

  10400                                        10400   فلپس ټيپونه يثبتونك 2 نمبر168       1 
  2500                               2500                7500  1955 - له كاره لويدلى ګرامافون                       1
             20160                                   180       آرسي ډي سي ډي ګانې                       112 

            13860                                          60        وي وينډې  سي ډي ګانې                  231
  

       54384    ..........                       .......                          ليږدول شوې  مجموعه     
                                                                                                                                

د ټولواجناسولست اود هغواوسنى كميت بايد د مالي .موجودي بايد د هرمالي كال په پاى كې ترسره شي    3. 40
وترهغه وخته پورې دوام مومي چې ټول اجناس په لست كې درج او كال د كارې ورځې په پاى كې پيل ا

موجودي بايد د كال د . وشمېر ل شي ، د ټولوموادو اندازه او اوسنى كميت يې بايد ثبت كړل شي
كله چې شمېر نه . وروستيومعاملو له بشپړيدو نه وروسته او د نوي كال له پلور او پيرودنې نه د مخه پيل شي

وداګريزومالونوګودام ته بايد نه كوم شى داخل كړل شي او نه ورڅخه بايد كوم شى وايستل ترسره شي ، د س
  . شي

  
نوموړى دوكان د . نيټې پورې يودوكان دسوداګريزو فعاليتونولپاره خالص دې 30كال د كب تر 1385د   : بېلګه

دوكان كې د  ټولو موجودو  په. سوداګريز فعاليت نه ترسره كيږي هېڅراتلونكو دوه ورځولپاره تړل كيږي او 
مخكې له دې چې د . اجناسوشمېر نه د دغو دوه ورځو په جريان كې ترسره او د موجودي په لست كې شامليږي

دوكان سوداګريز فعاليت په درېيم ه ورځ پيل شي په دوكان كې موجود ټول اجناس ثبت شوي دې ترڅو په دې 
د پلور له ثبت نه وړاندې د نوي كال . ناسو بيه وټاكل شيترتيب د مالي وړكال په اوږدوكې د پلورل شو اج

  . ډول ثبت شوى پلور نه ښودل كيږي  هېڅلپاره 
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كه چيرې ماليه وركونكى و توانيږي چې خپلې شتمنۍ داسې موجودي كړي چې دكال په پاى كه به په كومه    :تبصره
نوپه دغه صورت كې  نوموړى ماليه  اندازه شتمنۍ ولري او دده په شتمنيو كې به كوم اجناس شامل وي ،

  . وركونكى په عملې توګه د خپلو سوداګريزوفعاليتونوپر تړلوباندې مكلف نه دې
  

د اجناسو پيرودنه د محاسبې د مطلوب سيستم له غوښتنو سره سم ترسره كيږي، ولې د پلورل شوو   4. 40
ثبت او تر دې دمه نه ده ترالسه شوې اجناسوبيه بايد په هغو پيرودنوكې شامل نه كړل شي چې په موجودي 

  .مګرداچې د دغه ډول پيرودنو په اړه بدلون صورت ومومي
  
لمريزكال په پاى  1385يو افغان انفرادي مېشت شخص په وارداتي سوداګريزوفعاليتونوكې بوخت دې او د   : بېلګه

داچې دغه سوداګريزفعاليت د يوه انفرادي شخص لخوا پرمخ وړل كيږي ، نو د . كې د الندې وضعيت لري
  .محاسبې له نغدي طريقې څخه استفاده كيږي

  
په دغه . افغانيوته رسيږي 600000په همدغه كال كې د نوموړي انفرادي شخص  د نغدي پيريدنې مجموعه 

افغانۍ شاملې دي چې د هغواجناسود پيرودنې لپاره په نغدې توګه  تاديه شوي چې  40000مجموعه  كې هغه 
دغه مقدار د نوموړي شخص د وروستۍ .تراوسه نه دي رارسيدلې او د موجوده اجناسوبرخه نه تشكيلوي

  :مجودي په  لست كې په الندې ډول شامليږي
  

  افغانۍ  67500   لمريزكال په پاى كې د مجموعي شتمنۍارزښت 1385د   .أ 
 لمريزكال كې د اجناسود ليږدونې لپاره  له   1385په   .ب 

 وړاندې نه وركړل شوي تاديات چې د كال ترپايه
                   افغانۍ 40000  ،ترالسه شوي دي نه 

 لمريزكال په پاى 1384د موجودي مجموعه  جمع  د   .ج 
  افغانۍ 107500  كې له وړاندې وركړل شوى مبلغ 

  
افغانيوپه ارزښت د   اجناسود پيرودنې سره د موجودي د جمع كولو او  600000لمريزكال په پاى كې د 1384د 

كال كې د  1385افغانيو د منفي كولو له ليارې نوموړى شخص كوالى شي چې په  107500بيا له هغه څخه  د 
په پاى كې ) راتلونكي كال د(لمريز كال  1386نوموړى كوالى شي چې د . اجناسو بيه ترالسه كړيو پلورل شو

كال كې د اجناسو د  1386په . موجودي په توګه استفاده وكړي ي كال دافغانيو څخه د لومړ 107500د 
ليږدونې اضافي لګښتونه لكه د وارداتو محصول، په بار وړونكو نقليه وسايطو او الريو كې  د اجناسو د 

  .اديات صورت موميبارولو او داسې نور لګښتونه هغه مهال ثبتيږي چې ت
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  ټاكلدوو يــا زيــاتو سوداګريزو مؤسسو د عوايدو د 

  : يو څلويښتمه ماده
، په مــستقيمه يــا تصديانېمؤسسې يا اقتصادي  ېورت كې چې دوه يا زياتې سوداګريزپه هغۀ ص

 تصرف النــدې وي، د غيــرمستقيمه توګه د عين حقيقـي يـا حكمي اشخاصو ملكيت وي يا يې تر
عوايدو د معلومولو او لــه تيښتې څخه يې د مخنيوي په  ي وړيمــاليې وزارت كوالى شـي، د مـال

 . ترمنځ تقسيم اووېشي ترالسه شوى مبلغ ، كــسرات ، اعتبارات يا مجرايې ګانې د هغــو مقصد ،
  
  

مادې د حكم پر اساس دماليې وزارت  اختيار لري چې د هغو  )41(پرعايداتوباندې د مالياتوقانون د    1. 41
نهادونواومؤسسومالياتې موقف وټاكي چې د يوۀ شخص لخوا اداره كيږي كه چيرې دغه ډول عمل د ماليې 

  .د مخنيوي لپاره ضروري وي)  كتمان(د پټوني 
  

موجوده نه وي،نوپه دغه  كه چيرې له ماليې څخه د تيښتې ويره.دغه عمل بايد په احتياط سره ترسره شي
صورت كې مؤسسې په جال توګه مجاز ګڼل كيږي او هغه تخصيص او وېش   ته  اړتيا نه ليدل كيږي چې په 

  . د مادې پر اساس صالحيت وركړل شوى دې) 41(اړه يې د مالياتوقانون  د 
  
د .ر كې لري شركت د پلورل شوې ونډې په خپل اختيا) ب(شركت ونډه لرونكي د ) الف(د    :بېلګه1

نوموړوشركتونوكنټرول په مساويانه ډول ترسره كيږي او  د دواړو شركتونو د مديره هيئت ډېرى غړي  ورته 
كه چيرې د .ډول پس انداز شتون نه لري هېڅهرشركت جال اداره اوفعاليتونه لري  ولې د ماليې . اشخاص دي

يوۀ  هېڅد . نورم به يې بيا هم سره يوشان ويدواړوشركتونو السته راغلې ګټې سره يوځاى شي، نو مالياتې 
شركت لپاره معافيت وجود نه لري  نو د جال مؤسسو ماليات په داسې ډول وضع كيږي چې ګويا د 

په دغه ډول حاالتو كې د ماليې وزارت  الزم  نه . دواړوشركتونو فعاليتونه ديوه شركت لخوا پرمخ وړل كيږي 
  .وعوايد د دوهم ځل لپاره ووېشيشركتون)  ب ( او) الف(ګڼي چې  د 

  
. كې لري واكپلورل شوې  ونډې په  ېشركتونو ټول) ب(او) الف(عزيز يو افغان مېشت شخص دې چې د   : بېلګه 2

) الف(د . تراش لرګيو د برابرولو په فعاليتونوكې بوخت ديچاراو د  لودواړه شركتونه د محصوالتو د راټولو
شركت  تل  ډېره ګټه السته راوړي مګر ) الف(د . اغېزمن فعاليت ترسره كړى دىشركت په پرتله ) ب(شركت د 

شركت پريكړه ) الف(د . شركت له خالص عملياتي تاوان سره مخ دې چې راتلونكو كلنو ته يې ليږدوي) ب(د 
) ب(تراش لرګي هغه لرګي چې پروسس شوي نه دي د خپل شركت له بيې څخه په ټيټه بيه د چاركوي چې 
شركت د نوموړو لرګيو د پروسس له دركه  يو څه ګټه ترالسه كړي او خپل ) ب(ركت وپلوري ترڅو د پرش

د دغو حقايقو په نظركې نيولو سره د ماليې وزارت صالحيت لري . خالص عملياتې تاوانونه پرې جبران كړي
  .شركت لپاره ځانګړي كړي) الف(شركت عوايد يوځل بيا د ) ب(چې د 

  
ې د يوۀ مالك اويا څو مالكينو لخوا د ماليې د وركړې په موخه د هغو جال مؤسسو ترمنځ د كه چير    2. 41

داره كيږي پس انداز اسوداګريزو فعاليتونو  د وېش پر اساس چې د ورته مالك او مالكينو لخوا كنټرول او 
چې د مؤسسې صورت ومومي، نو له ماليې څخه د تيښتې د مخنيوي په موخه د ماليې وزارت صالحيت لرې 

  . عوايد د مؤسسې مالكينو ته ځانګړي كړي
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  : د عوايدو له ځانګړي كيدو نه وړاندې بايد الندې حقايق د سموڅيړنو له ليارې مشخص كړل شي   
  

   ،د هرنهاد د ونډه لرونكو او يا شريكانو پيژندنه  .أ 
    ،  )ګې  اندازهاويا د پان(په  هرنهاد كې  د هر ونډه  لرونكي او يا  شريك  د  ونډو شمېر   .ب 
  ،) هويت(د هرنهاد د مديره هيئت د غړو پيژندنه   .ج 
  ،د هر نهاد د اداري پرسونل پيژندنه  .د 
د يوۀ نهاد فعاليت د بل نهاد له فعاليت سره څه  توپير لري، آيا د هرنهاد (د هر نهاد د فعاليت ډول   .ه 

  ، )فعاليت له يوه كال نه بل كال ته په  دوام داره توګه دوام مومي ؟ 
محدودالمسؤليت شركت د موجوديت په صورت كې هغه محدوديت چې هرانفرادې شريك يې د   .و 

  ،شركت په اداره او په ځانګړوفعاليتونو كې لري 
  ، اوهغه مبلغ چې په هر نهاد كې د پانګې په توګه اچول شوى دې  .ز 
  .د هرې جال مؤسسې لپاره مالي توجيه  .ح 

  
  : مخې  الندې مسايل څرګندكړل شي عوا يد هغه وخت ځانګړي كيږي چې د تحقيقاتو له

  
له جال  مؤسسېمالي توجيه وجود نه لري او د  هېڅد هرې جالمؤسسې لپاره ناكافي توجيه اويا   .أ 

خطر، اقتصادي فعاليتونه، بازار  او د اومه موادو سرچينې . كولو نه پرته پانګه وجود ولري
  ، دغې اصلي نهاد لپاره يو شان دي اونور داسې موارد  د 

  ،دوه  ورتو مؤسسو كنټرول اواداره كولد   .ب 
  ، اواداري  سيستم يا منجمنټ سره ورته او يوشان وي اويا هم يوه پاليسي تعقيبوي  .ج 
كه چيرې يونهاد محدودالمسؤليت شركت وي، د نوموړي نهاد كنټرولونكى يوانفرادي شخص   .د 

په شركت  اجرائيوي او يا يونهاد وي او نور ټول شريكان په غلي او خاموش ، غيرفعال اويا هم 
  . صالحيت نه لري

 
كه چيرې يوكورنى شركت د يوه  بهرني شركت  د مستقلې نماينده ګۍ په توګه فعاليت وكړي اود نوموړي      3. 41

بهرني شركت چې په عملې توګه خپل توليدات په افغانستان كې پلوري د تل پاتې  نماينده ګۍ په توګه پاتې 
خه يوه برخه كورني شركت ته شي، د ماليې د وضع كولو په موخه به د ماليې وزارت د بهرني شركت له ګټې څ

  . ځانګړي كړي
  

يو كورنى شركت چې د يو بهرني شركت فعاليتونه پرمخ وړي د نوموړي بهرني شركت توليدات   : بېلګه
له تحقيقاتو نه . افغانۍ ماليه وركوي 200000افغانۍ خالصه ګټه ښيي او  1000000كورنى شركت .پلوري

همدارنګه له .  پلور د بهرني شركت محصوالت تشكيلوي وروسته معلوميږې چې د كورني شركت ډېرى 
د حقيقې "تحقيقاتوڅخه داسې څرګنديږي چې هغه پيريدونې چې  له بهرني شركت سره صورت موندلى دې 

د ماليې وزارت د بهرني شركت  د . دهغوبيوپه ډول نه ده چې په بازار كې سيالي وكړي" پيرودنې په ډول
شركت حساب ته ځانګړي كوي او له ځانګړتياڅخه السته راغلي اضافي  ګټويوه برخه د نوموړي بهرني

كه چيرې په مالي كال كې د بهرنې شركت پلور د دغه شركت پر كورني .عوايد د شركت لپاره محاسبه كوي
افغانۍ وي او د بهرنې شركت مجموعي ګټه د پلور شپږ فيصده  40000000باندې ) كورنى شركت(نماينده ګۍ

فيصده 6×40000000(افغانيو اضافي عوايدو په نظر كې نيولو سره  محاسبه كيږي  2400000و د تشكيل كړي، ن
  ). فيصده20×2400000(ماليه به پر شركت باندې وضع كړل شي افغانۍ اضافي 480000. )2400000=
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لغ السته راشي كه چيرې د تړاو لرونكواشخاصوترمنځ له معاملې څخه  داسې تاديه شوى اويا د تاديې وړ مب  : تبصره
چې  د نوموړو تړاو لرونكو اشخاصو د معاملې له دركه د تاديه شوو او د تاديې وړ مبلغ څخه  توپير 

ماده د ماليې وزارت ته اجازه وركوي چې د تړاو لرونكواشخاصوترمنځ تاديه شوى اويا دتاديې  97ولري،
ماده كې پرې بحث شوى  97ماتنامې په هغه طرزالعمل ته مراجعه وكړي چې د دغې تعلي. وړمبلغ تعيين كړي

  .دې
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 شپږم فصل

  
د سهامي اومحدودالمسؤليت شركتونو په اړه 

  ځانګړي حكمونه
  

  پورې 47تر  څخهمادې   42له 
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   يد عملياتي ضرر مجراي

  : ښتمه مادهېدوه څلو
كال كې په  هغۀ صورت كې چې سهامي شركت يا محدودالمسؤوليت شركت په يوۀ مالي  )1(

عملياتي خالص ضرر ولري ، دغه ضرر په دريوراوروسته كلونوكې  او هر كال د ضرر درېيمه 
د دې قانون د اووه څلويښتمې . برخه د هغۀ له ماليې وړعوايدو څخه مجرايي وركول كيږې ) ثلث(

 .فقره كې درج حكم لدې امر څخه مستثني دى )4(مادې په 
هغې سرچينې څخه چې له افغانستان بهر فعاليت لري د  كه چيرې په هېواد كې مېشت شركت له )2(

عوايدو د ترالسه كولو په منظور ، خپل د ماليې وړ عوايد د دې قانون په دوولسمه ماده كې د 
فقره كې درج عملياتې خالص زيان د هغو فعاليتونو له په ) 1(درج حكم لمخې يا د دې مادې په 

نه له يوې سرچينې څخه د عوايدو د توليد په منظور پام كې نيولوسره چې په افغانستان كې دن
اوهغۀ فعاليتونه چې له افغانستان څخه په بهر كې دعوايدو د توليد په منظور وي ، په جال توګه 
ثبت او وړاندې كړي ، له هغو فعاليتونو څخه عملياتي خالص ضرر چې له افغانستان څخه په بهر 

سرچينې له عوايدو څخه د كسر وړ دى او ليږدول  سرچينه كې رامنځته كيږي د هماغې بهرنۍ
كيږي ، نوموړى ضرر له هغوماليې وړ عوايدو څخه چې سرچينه يې په افغانستان كې وي د كسر 

 .وړ ندى
  
  

قانون سره سم، نګه عملياتي تاوان عبارت دى د عملياتي عوايدو له مقدار څخه چې  پر عايداتو د مالياتو د  1 .42
كولو څخه وروسته په مالي كال كې دېر وى او يوازې په هغه مالي كال كې چې په هغه كې  د كسراتو له مجرا

     .ګټه وجود ولري، تاوان يې جبيره كيږي
  

شركت چې ثبت شوي نه وى، پر  مسؤليتعملياتي تاوان چې په  مالي كال كې چې يو سهامي يا محدودال
د هغه د دريو پرله پسې كالونو د ) مې مادې لمخې، تاوان وروستيو كالو ته لېږدول كيږي47د (غاړه اخلي 

  . ماليې وړ عوايدو پر وړاندې جبيره كيږي
  

لكه څنګه . افغانيو خالص عملياتي ضرر سره مخ كيږي 120000لمريز كال كې يو سهامي شركت د  1385په   : بېلګه
، دغه ډول ضرر په درې كلنو كې د سهامي شركت له راځي  قره كې ف) 1(مادې په  42چې د مالياتو قانون د 

ۍ مجرايد يعني په هر كال كې د ضرر يو پر درېيمه برخه   .د مجرايي وړ ديوروسته ماليې وړ عوايدو څخه 
د په توګه ياد شوي ضرر افغانۍ د  40000كالونو له ګټو څخه  1388او  1387، 1386د په دې توګه، . وړ ده
پورتنيو كلنو كې د همدغو كلونو د عملياتي  ضرر د هېڅ يو ولې پورتني مبالغ بايد په . ړ بلل كيږيۍ ومجراي

 هېڅلمريزكال كې  1386نوموړى سهامي شركت په نو په هغه صورت كې،  . يوې برخې په توګه  ونه ښودل شي
كه چير سهامي شركت  په دغو درې  پرله پسې كلونو  . مبلغ جايز نه ده افغانيو  40000ګټه ترالسه نه كړي، نو د 

يوې برخې لپاره بايد مجرايي  هېڅافغانيو د  120000كې ګټه ترالسه نه كړي، نو د ) 1388، 1387، 1386(
كلونو كې ګټه نه وي ترالسه كړې مګر په  1387او 1386كه چيرې نوموړي سهامي شركت په   .ورنه كړل شي

كي يې ) 1388( ېره ګټه ترالسه كړي وي، د ضرر ډېره برخه چې په نوموړي كال لمريز كال كې يې  ډ 1388
كلونو كې  1387او 1386افغانۍ ده او هغه مبالغ به له منځه والړ شي چې په  40000بايد مجرايي وركړل شي  
  .يې د مجرايي غوښتنه كيږي
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اړول  كه چيرې .  ي تاوانونو سره مخ كيږيله مالكې شركت په پرله پسې كلنو  مسؤليتيا محدوداليو سهامي     42.2
  .تاوانونه په پرله پسې توګه منځ ته راشي، منځ ته راغلي تاوانونه بايد له يو بل سره جمع كړل شيشوي 

  
  :دياوښتي يوه  سهامي  شركت ته الندې تاوانونه   : بېلګه 1

  
   

  ږدول شي  ېغه كلونه چې تاوان بايد په كې وله      د تاوان كال                    مجموعي تاوان                   
                                                                                                                           

                                                                                               1385        1386           1387           1388          1389  
  
  صفر       صفر                     40000       40000      40000                                                120000كال تاوان                    1384د 
  صفر                 50000         50000      50000صفر                                                       150000كال تاوان                    1385د 
  200000        200000       200000صفر          صفر                                                        600000كال تاوان                    1386د 

    200000     250000      290000      90000       40000مجرايي                   حد مجاز  په هركال كې د تاوان د اكثر
                                                                                                                                                                              

  
اوښتي نو كلو 1388او  1387،  1386د د پورته جدول لمخې بېلګه كې ماليه وركونكى كوالى شي دې  په 

او د مجرا وړ تاوانونو مقدار په يوه ټاكلي كال كې له السته راغلو عوايدو څخه  تاوانونه سره جمع كړي
  . وټاكي

  
افغانۍ ګټه ترالسه كړې  2500000لمريز كال كې  1388فرض كړۍ چې په لومړۍ بېلګه كې سهامي شركت په :  بېلګه 2

لمريز كال  1384يز كال نه څلور كاله وروسته راځي، نو د لمر 1384لمريز كال له  1388لكه څنګه چې . ده
لمريز كال كې د تاوان  1388يعنې په . لمريز كال له السته راغلې ګټې څخه د مجرايي وړ نه دې 1388تاوان  د 

كال د تاوان دوه په  1385كال پورې اړوند ټول تاوانونه او د  1384د  .افغانۍ دې 250000د ليږد لوړ مجاز حد 
قانون دا . كال د عوايدو لپاره د مجرا وړ تاوان په توګه وګڼل شى 1388ېيمه برخه نه شي كېداى چې د در

  . اجازه نه وركوي چې په اړونده كال كې اوښتى زيان له درېيو زياتو كالو ته ولېږدول شي
  

افغانۍ تاوان  400000لمريز كال كې  1389په ته سهامي شركت  يفرض كړۍ چې په لومړۍ بېلګه كې ياد شو : بېلګه 3
لمريزكال له عوايدوڅخه نه دي  1389د ) افغانۍ 200000(لمريزكال تاوان  1386سره له دې چې د . اوښتى دى

 1390كه چيرې شركت په .وضع شوي، په راتلونكوكلونوكې د نوموړي مبلغ مجرايي نه وركول كيږي
ل  پاتې تاوانونه چې  چې له وړاندې نه يې مجرايي نه ده لمريزكا 1386لمريزكال كي ګټه ترالسه كړي ، د

قانون .  لمريزكال نه وروسته څلورم كال دې 1386لمريزكال د  1390وركړل شوې د مجرايي وړ نه دي ځكه چې 
  . دا اجازه نه وركوي چې په اړونده كال كې اوښتى زيان له درېيو زياتو كالو ته ولېږدول شي

  
تاوان  له افغاني سرچينې څخه  د السته راغلو ماليې وړ عوايدو د اوښتى  له غير افغاني سرچينو څخه   42.3

تاوان  له غير افغاني سرچينو څخه د اوښتى او همدارنګه له افغاني سرچينو څخه ګرځي  لږوالي سبب نه 
د لمخې، د يوه افغان شركت بن 2مې مادې د 42د . ګرځي السته راغلو ماليې وړ عوايدو د لږوالي  سبب نه 

عوايد يا تاوان چې د افغانستان له كورنيو يا بهرنيو سرچينو ترالسه كيږي، په كار ده چې په جال توګه 
  . محاسبه شي
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. فعاليتونه پرمخ وړي ي پلورنځجال جال يو افغان سهامي شركت په افغانستان او پاكستان كې د غاليو د   : بېلګه 1
نوموړى شركت په . ل آباد او پاكستانى پلورنځى د الهور په ښار كې موقعيت لريافغان پلورنځى په جال

افغانستان كې جوړې شوې غالۍ رانيسې اود خپلو دوو پلورنځيو له ليارې يې په افغانستان اوپاكستان 
ه كوي افغانۍ د ماليې وړ عوايد ترالس 1000000لمريز كال كې د جالل آباد ښار پلورنځى   1386په . كې پلوري

 200000افغان سهامي شركت بايد د عايداتو له كبله . افغانۍ تاوان كوي 300000ولې د الهور ښار پلورنځى 
په افغانستان كې له كورنۍ سرچينې څخه د ماليې وړ السته راغلو ماليه %) 20×افغانۍ 1000000(افغانۍ 

افغانيو تاوان لپاره چې د الهور  300000افغان سهامي شركت نه شي كوالى د هغو. تاديه كړيعوايدو څخه 
  . د جالل آباد ښار د پلورنځې له عوايدو څخه مجرايي  ترالسه كړي  اوښتىښار د غاليو په پلورنځي كې ورته 

  
لمريزكال  1387د دغې بيلګې پيل لومړۍ بيلګې ته ورته دې ولې په دې بېلګه كې د افغان سهامي شركت په   : بېلګه 2

افغانۍ ګټه  800000افغانۍ تاوان او د الهور ښار له پلورنځي څخه  700000له پلورنځي څخه  كې د جالل آباد
د . افغانيو پاكستاني ماليې تابع ګرځي 320000د الهور ښارله پلورنځي څخه السته راغلې ګټه د . ترالسه كوي

. ه ګټې څخه د ليږد وړ دىلمريز كال ل1387لمريز كال كې كوم تاوان كوي د  1386الهور ښار پلورنځى چې په 
  . افغانۍ ده 500000لمريزكال تاوان د ليږد له مجرايي څخه وروسته السته راغلې خالصه ګټه  1386د 
  
مادې پر اساس افغان سهامي شركت كوالى شي  چې په پاكستان  كې د تاديه  5قانون د  عايداتو د مالياتو پر  : تبصره

افغانيو افغاني  100000نوموړى حد د . د مجرايي غوښتنه وكړي  شوومالياتوپه بدل كې د بهرنيومالياتو
افغانۍ اضافي ماليه  320000.  افغانيوپاكستاني عوايدو باندې وضع كيږي 500000ماليې معادل دې چې پر 

افغانيوڅخه  چې د مجرايي په توګه يې غوښتنه كيږي په  100000چې په پاكستان كې تاديه شوې ده  له 
  .ې د ليږد اومجرايي وړنه  دهوروستيوكلونوك

  
  
 

  شل ېو سهم لرونكو ته د شركت د  شتمنيو
  :تمه ماده ښېلوڅدري 

د سهم لرونكي يا شريك په واسطه د شركت سهم لرونكو يا شريكانو ته د سهامي يا 
محدودالمسؤوليت شركت د شتمنيو وېش د سهم د تمامې شوې بيې د تنقيص يايې په پانګه كې د 

 .     تنقيص په توګه كيږي ،دسهم ګټه او د انحالل  د وخت سهم لدې امر څخه مستثني دي
  
  

د سهامي او يا محدودالمسؤوليت شركت د شتمنيو وېش د ونډې د ګټې په توګه ګڼل كيږي، مګر دا چې   1. 43   
عوايد او يا اضافي پيسې السته نه  هېڅماليه وركونكى ثابته كړي چې شركت د شتمنۍ د وېش په كال كې 

  .دي راوړي
  
. پلورل شوي سهمونه په اختيار كې لري اديب يوافغان مېشت شخص دې چې د يوۀ افغان  سهامي شركت ټول  : بېلګه 1

لمريزكال په اوږدوكې اديب ته د هغۀ  1385لمريزكال كې په فعاليت پيل كړى  دې او د  1384دغه شركت په 
افغانۍ د ايب د ماليې وړ ونډې ګټې په توګه ګڼل كيږي  100000دغه . افغانۍ وركوي  100000د ونډو له مخې  

 1384ادونواودفترونو پراساس اديب ثابته كړي چې شركت په مګر داچې د سهامي شركت د اسن
  .  كلونوكې ګټه نه ده ترالسه كړې1385او
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.  اديب يوافغان مېشت شخص دې چې د يوۀ افغان  سهامي شركت ټول پلورل شوي سهمونه په اختيار كې لري: بېلګه  2 
ګټه السته نه ده   هېڅمياشتو كې   د وري اوغوايي په )1385(نوموړى سهامي شركت د فعاليت د لومړي كال 

لمريزكال  1385نوموړى شركت د . افغانۍ وېشي 10000د غوايي مياشتې په پاى كې شركت اديب ته .راوړې
افغانۍ د  10000اديب ته له وړاندې نه وېشل شوې   .افغانۍ ګټه ترالسه كوي 1000000په وروستيومياشتوكې 

ې چې شركت د وېش پر مهال كوم عوايد نه درلودل ولې په كوم كال ونډې د ګټې په توګه ګڼل كيږي سره له د
  . كې چې وېش  صورت نيولى وه ، شركت له وېشل شوو پيسو څخه  يې ډېرعايد ترالسه كړي دي 

  
اديب يو افغان مېشت شخص دې چې د يوۀ افغان  سهامي شركت ټول پلورل شوي سهمونه په اختيار كې  : بېلګه 3

ګټه نه ده ترالسه كړې مګر د غوايي مياشتې په  هېڅشركت د فعاليت په لومړي كال كې افغان سهامي . لري
افغانۍ ګټه  1000000لمريزكال كې  1386نوموړى شركت په .افغانۍ اديب ته  وركړي دي  10000پاى كې يې 
دې چې ونډې د سره له .افغانۍ د ونډې د ګټې په توګه نه ګڼل كيږي10000نو اديب ته  وركړل شوې .ترالسه كوي

كې سهامي شركت عوايد ترالسه كړي دي، دغه ډول عوايد  د دې )  1386(ګټې د  وېش په  وروستي كال 
  .لمريزكال وېش د ونډې ګټه ده  اوكه نه په معلومولو كې د ارزښت وړ نه دي  1385موضوع چې آيا د 

  
  .دې د وېشل شوې شتمنۍ ارزښت د بازار له مناسب ارزښت سره معادل    2. 43

  
ا اديب يوافغان مېشت شخص دې چې د يوۀ افغان  سهامي شركت ټول پلورل شوي سهمونه په اختيار كې   : بېلګه 1

اديب له افغان سهامي شركت . افغانۍ عوايد ترالسه كړى دې 1000000نوموړې افغان سهامي شركت . لري
افغانۍ ده مګر اصلي ارزښت  100000د نوموړو تجهيزاتو بيه . څخه غواړي چې  ځينې تجهيزات ورته وركړي

نو . افغانيود ونډې ګټې په توګه ګڼل كيږي 150000اديب ته د تجهيزاتو وېش د . افغانۍ دې  150000يې 
  .په بدل كې تجهيزات السته راوړي دي ) افغانيو 150000( څرګنديږي چې  اديب  د اصلي بيې 

  
اديب يوافغان مېشت شخص دې چې د يوۀ افغان  سهامي شركت ټول پلورل شوي سهمونه په اختيار كې   : بېلګه 2

اديب  د شركت د ونډې په اسنادو كې .عوايد نه دي ترالسه كړي هېڅنوموړي افغان سهامي شركت .لري
د نوموړو .كړياديب له افغان سهامي شركت نه غواړي چې تجهيزات ورته ور. افغانۍ پانګه اچولې ده 200000

، اديب ته د تجهيزاتو وېش د . افغانۍ دې 150000افغانۍ ده مګر اصلي ارزښت يي  100000تجهيزاتو بيه 
افغانيو په بدل  150000اديب دغه تجهيزات د.افغانيو د بيا  راګرځيدونكې پانګې په توګه ګڼل كيږي  150000

  .كې چې د نوموړو تجهيزاتواصلي بيه ده ترالسه كوي
  

ونډه لرونكو ته د شتمنيو وېش د هر ونډه لرونكي د ونډې د اسنادوارزښت د هغه مبلغ د ارزښت په اندازه      3. 43
دغه ډول عوايد د ونډو لرونكو د ). اما له صفر څخه يې ارزښت نه كميږي( چې ورته وېشل شوې دي ، كموي 

راګرځيدنه ده چې ونډه لرونكو د ونډې د ماليې وړ عوايد نه دي ځكه السته راغلي مبالغ د هغې پانګې بيرته 
) د بيا وركړې (  د بيرته راګرځيدنې  .  اسنادو د پيرودنې پر مهال په شركت كې د پانګې په توګه اچولي وه

كه چيرې .پانګې د سند يو نقل بايد د ونډه لرونكي       د ونډې اسنادو د لږوالي د توضيح په موخه وساتل شي
ې په پرله پسې توګه وليږدوي، د ګټې اويا تاوان د لږوالي ارزښت د دغه ډول ليږد له ونډه لرونكى خپلې ونډ

كه چيرې د وېش ارزښت د ونډه لرونكي د ونډې د اسنادو له اصلي ارزښت څخه لوړ وي ، .مخې ټاكل كيږي
  .نو ونډه  لرونكى بايد د اضافي مبلغ د وېش  سره سره  ګټه معلومه كړي
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  شېكت د شتمنيو وسهم لرونكو ته د شر

  : تمه مادهښوېلڅلور څ
د سهم لرونكي يا شركت په واسطه د سهامي يا محدودالمسؤوليت شركت د انحالل په وخت كې د 
شتمنيو وېش ، د دې قانون د درېيم فصل د مندرجاتو لمخې د شتمنيو د پلورنې يا تبادلې د وجهې په 

  .توګه ګڼل كيږي
  

ړځې د نرخ پر بنسټ منفي د سهم لرونكي د سهم تمامه شوې بيه مبلغ يا نورې وېشل شوې شتمنۍ د و
، دسهم لرونكي يا شريك له ماليې ) چې وېش له هغې څخه صورت مومي(يا د شركت د پانګې مبلغ 
  .وړ عوايدو څخه عبارت دي

  
د جزئي يا كلي انحالل په صورت كې د سهامي يا محدودالمسؤوليت شركت د شتمنيو وېشل ، 

 .يا ضرر په توګه نه ګڼل كيږي دشركت د ګټې 
    

  
د ونډه لرونكو لخوا د شركت د له منځه وړلو په وخت كې د شتمنۍ وېش لومړى  د ګټې د بيا السته راوړنې   1. 44

په توګه ګڼل كيږي  او بيا وروسته د هغې  پانګې بيا د السته راوړنې په توګه ګڼل كيږي چې په كار اچول 
هغې پانګې په توګه وګڼل شي چې  كه چيرې  د شتمنۍ وېش تر يوې اندازې پورې  د ونډه لرونكي  د. شوې ده

په كار اچول شوې ده، د ماليې وړ عوايدو په توګه نه ګڼل كيږي  ولې  كه چيرې  د شمتنۍ وېش  د ونډه 
لرونكي له پانګې څخه زيات وي،  نو د شتمنۍ وېش  د ونډه لرونكي  د ماليې وړ ګټې  د زياتوالي سبب 

  . ګرځي
  

نوموړي د ونډې دغه اسناد په . شركت ټول پلورل شوې  ونډې په اختيار كې لري اديب  د يوۀ افغان  سهامي  : بېلګه 
نوموړى سهامي شركت  د خپلو ټولو شتمنيو له  .  افغانيو په بدل كې پېرودلي وو 1000000تيرو كلونو كې  د 
اديب له .  وړيافغانې  نغدې پيسې السته را  2000000افغانيو په ارزښت  عايد  او   500000پلور نه وروسته د 

اديب د ماليې وړ .  شركت نه غواړي  چې له دۀ  سره  حساب ته  حاضر شي او ټولې نغدې پيسې  دۀ ته  و ركړي
افغانۍ  د پانګې بيا السته راوړنه  ده  او د اديب  د  1000000نورې  . افغانۍ  السته راوړي  500000ګټې په توګه 

افغانۍ  د اديب  د ماليې وړ ګټې په توګه ګڼل كيږي  ځكه چې   500000پاتې   .   عوايد و په توګه نه ګڼل كيږي
  . دغه مبلغ  د اديب د ونډو اسنادو  له  اصلي  ارزښت  څخه  ډېر دې
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  د پيسو يا نورو شتمنيو وېشل 

  :  پنځه څلويښتمه ماده
     پيسې يا نورې هغه شتمنۍ چې د سهامي يا محدودالمسؤليت  شركت په واسطه له ترالسه شوو 
    عوايدو څخه سهم لرونكيا شريكانو ته وېشل  كيږي ،  د سهم ګټه ګڼل كيږي الندې حاالت پكې 

  : شامل دي 
نو لمخې جوړ شوى په واسطه له د قواني هېوادد هغۀ  سهامي يا محدودالمسؤليت شركت چې د   ) 1(                

ترالسه شوو عوايدو څخه په پيسو باندې  د وركړل شوي سهم ګټه ، دهغۀ شركت له عوايدو څخه 
ء په استثني  ، د مجرايي وړ جز) 2(فقرې د ) 2( چې وركوي يې ،  د دې قانون  د اتلسمې مادې د 

   . ده 
    كه چيرې د سهم ګټه ، د سهم يا پور يا هغو ته  د ورته سندونو په ډول وركړل شي   د سهامي يا   ) 2(               

   . محدودالمسؤليت شركت له  عايداتو څخه د وضع كولو وړ نده
د هغۀ سهم ګټه  چې د پيسو په ډول وركول كيږي، د ترالسه كيدو په وخت كې ، د تر السه     ) 3(              

د سهم هغه ګټه چې د پور د سهم د سندونو يا .  كيدونكي د ماليې وړ عايداتو په توګه ګڼل كيږي 
هغو ته  د ورته په ډول وركول كيږي  د ترالسه كيدو په وخت كې ، د ترالسه كوونكي د ماليې وړ  

 . عوايدو په توګه نه ګڼل كيږي

  
 

فقرې د ) 2( مادې د )  18(كه چيرې سهامي او يا محدود المسؤليت شركت  د سهم هغه ګټه  چې   د قانون  د     1. 45
برخې  لمخې د مجرايي وړ نه ده  په دې خاطر  تاديه  كړي چې  موضوعي ماليه نه ده تاديه شوې ،  د دغه ) 2(

ونډه لرونكي  مكلف دې چې  د السته راغلې  .  لغ   د سهم د ګټې په توګه ګڼل كيږيقانون  لمخې نوموړى مب
 . ونډې ګټې له دركه پرعايداتو باندې ماليات  تاديه كړي

  
يو سهامي او يا محدودالمسؤليت شركت نشي كوالى  د هغو ارزښت لرونكو اسنادو  لپاره مجرايي ترالسه      2. 45

  . وګه يې صادرويكړي چې   د سهم د ګټي په ت
  
.  قطعي اسناد په اختيار كې لري  50هر يو اديب  او وحيد د يو افغان سهامي شركت پلورل شوي  د سهم :  بېلګه 1

افغانۍ ګټه السته  1000000نوموړى سهامي شركت .  قطعې اسناد  لري   100نوموړى شركت يو اځې  د سهم 
 9000د سهم  د اسنادو   د هرې قطعې  ارزښت  .  سناد  صادرويراوړي  او  اديب  او  وحيد ته  د سهم اضافي ا

  . افغانۍ دې  شركت  نه شي كوالى  دهغې لپاره  مجرايي ترالسه كړي 
  

.  قطعي اسناد په اختيار كې لري  50هر يو اديب  او وحيد د يو افغان سهامي شركت پلورل شوي  د سهم : بېلګه 2 
افغانۍ  1000000نوموړى سهامي شركت .  قطعې پلورل شوي اسناد  لري  100نوموړى شركت يو اځې  د سهم 

 10000د سهم  د اسنادو   د هرې قطعې  ارزښت  .  ګټه السته راوړي او  اديب  او  وحيد  ته  د پور اسناد صادروي
رايي  نوموړى شركت نه شي كوالى  د پور  د اسنادو لپاره د خپلو ماليې وړ عوايدو  څخه مج.  افغانۍ دې
  .  ترالسه كړي
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نوموړى . قطعي اسناد په اختيار كې لري  50هر يو اديب  او وحيد د  الف سهامي شركت پلورل شوي  د سهم  : بېلګه 3
.  افغانۍ ګټه يې السته راوړې  ده 1000000قطعې پلورل شوي اسناد  لري او    100شركت يو اځې  د سهم 

 200د  الف شركت  د ب شركت .  قطعي  د سهم اسناد لري 200كت  همدارنګه  د الف سهامي شركت   د ب  شر
.  افغانۍ ده 10د ب  شركت  د سهم اسنادو  د هرې قطعې  بيه  .  قطعي   د سهم اسناد  وحيد او  اديب  ته  وېشي

 . د الف شركت كوالى شي  د ب  شركت  د وېشل شوو اسنادو بيه له  خپلو ماليې وړ عوايدو څخه مجرايي كړي
  . د ب شركت د سهم اسناد  د شركت  د نورو  شتمنيو په توګه  ګـڼل كيږي

   
نوموړى . قطعي اسناد په اختيار كې لري  50هر يو اديب  او وحيد د  الف سهامي شركت پلورل شوي  د سهم   : بېلګه 4

. راوړې دهافغانۍ ګټه يې السته  1000000قطعې پلورل شوي اسناد  لري او    100شركت يو اځې  د سهم 
 2000000د پور اسناد  .  همدارنګه  د الف سهامي  شركت  د ب شركت لخوا صادر شوي  د پور اسناد  لري

د . افغانيو په ارزښت  د پور اسناد  اديب  او وحيد ته صادروي  200000د الف شركت  د .  افغانۍ ارزښت لري
الف سهامي شركت كوالى شي چې د دوې   لخوا  د ب  شركت د صادرشوو پور اسنادو  بيه  له خپلو ماليې وړ 

  . د ب  شركت  د پور اسناد يواځي  د شركت  د نورو شتمنيو په توګه ګڼل كيږي.  عوايدو څخه  مجرا كړي
  

كه چيرې ارزښت  لرونكي اسناد د سهم د ګټې په توګه ترالسه شي، نو دغه اسناد په هغه كال كې چې السته       3. 45
د دغو ارزښت لرونكو اسنادو  له پلور ، تبادلې ، بيا .  راغلي دي  د ماليې وړ عوايدو په توګه  نه ګڼل  كيږي

دا چې السته .  عوايدو په  توګه ګڼل كيږيوركړې او يا ليږد ونې څخه  السته راغلي عوايد د ماليې وړ 
هم نه دي تاديه كړي ، ټول عوايد د ماليې وړ ګټې په توګه  هېڅراوړونكي د ارزښت لرونكو اسنادو له دركه 

  . د پلور لګښت د مجرايي وړ دې.ګڼل  كيږي
  
نوموړى . ه توګه ترالسه كويقطعي اسناد د سهم د ګټې پ 10لمريز كال كې يو ونډه لرونكى د سهم   1384په   : بېلګه 1

نوموړى شخص  .  افغانۍ پلوري   6000قطعې اسناد په  10لمريز كال كې خپل د سهم   1385ونډه لرونكى  په  
لمريز كال   1385افغانۍ عايد دې او په   6000لګښت نه لري او  ټولۍ   هېڅد سهم د اسنادو د پلور له دركه  

  . كې د ماليې تابع دي
  
لمريز كال كې د نوموړي سهامي شركت لخوا صادر شوى د  1384د يوۀ سهامي شركت يو ونډه لرونكى  په   : بېلګه 2

نوموړى  ونډه لرونكى چې كله سند السته راوړي .  افغانۍ ده  100000د سند اصلي بيه .  پور سند تر السه كوي
كه . افغانۍ  ارزښت لري  -  0 - د  د ونډه لرونكي  د پور سن.  نو په خپلو عوايدو كې يې بايد شامل نه كړي

افغانۍ تاديه كړي ،  دغه تاديات  په همغه وخت كې د ونډه   10000چيرې سهامي شركت د پور د سند له دركه 
ونډه . افغانۍ په خپلو عوايدو كې شاملې كړي  10000لرونكي د عوايدو په توګه ګڼل كيږي  او نوموړى بايد 

همدارنګه سهامي شركت .  افغانۍ د پور د سند پر اصلي بيې باندې ورزياتې كړي  10000لرونكى كوالى شي 
  . افغانيو لپاره مجرايي ترالسه كړي  10000كوالى شي د سهم د ګټې په توګه  
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   وضع كول ېد مالي
  :  تمه  مادهښېلوڅ ږشپ

د قوانينو لمخې منځته راغلي وي ، په  هېوادهغه انتفاعي يا غير انتفاعي حكمي اشخاص چې د  )1(
  : الندې توګه پرعايداتو باندې د مالياتو په وضع كولو مكلف دي

 
) دستمزد( د دې قانون د حكمونو لمخې  د اړوندو كاركوونكو له معاشونو او مزدوريو  .1

  . څخه د ماليې وضع
او ورته عوايدو  ددې قانون د حكمونو لمخې له ټكټ پولۍ ،  د سهم له ګټې ، حق االمتياز .2

 . څخه په سلو كې د شلو ماليې وضع كول
  

په دې ماده كې درج وضع شوې ماليه  د  راتلونكې مياشتې تر لسمې نيټې پورې دولت ته وركول  )2(
 . كيږي

څخه د ) دستمزد( حكمي اشخاص چې ددې قانون د حكمونو لمخې له معاشونو او  مزدوريو  )3(
كوي ، مكلف دي  د مالي كال په تيريدو سره  د راتلونكي كال د لومړۍ مياشتې  ءماليې وضع اجرا

په ترڅ كې هغو افرادو ته چې ماليه يې له معاش او مزد څخه وضع شويده، په هغۀ ترتيب سره چې د 
يات ئ ماليې وزارت يې تجويزوي ،  دماليې د وضع، د معاش د اندازې  او په نورو مواردو كې جز

  . ته خبر وركړي ىو، كتباَ هغ
او د ماليې وضع )  تادياتو( هغه  شخص چې ماليه وضع كوي، مكلف دى د ميا شتنيو وركړو  )4(

يات د ماليې وزارت ته د راتلونكې مياشتې تر لسمې پورې په هغۀ ترتيب سره چې د ماليې ئجز
 . وزارت يې تجويزوي ، رپوټ وركړي

ار ددې قانون د حكمونو لمخې وضع شوى مقد  كه چيرې له يوې سرچينې څخه د ماليې صحيح )5(
 . عايداتو ماليات بشپړ رفع شوي دي داسې ګـڼل كيږي چې پر.  وي

( هغه حقيقي اشخاص چې له يوې  له زياتو سرچينو څخه عوايد ولري، د اظهار ليك په ډكولو  )6(
د  او  وړاندې كولو مكلف دي، ماليه يې  ددې قانون د حكمونو لمخې سنجول كيږي،) خانه پرۍ

 . مخه وضع شوي مبلغ له مالياتو څخه  د مجرايي وړ ګڼل كيږي
  
  

انتفاعي او غير انتفاعي حكمي اشخاص چې د نافذه قانون لمخې رامنځته شوي وي، د خپلو كاركوونكو       1. 46
د ويلو وړ ده چې د كاركوونكو له معاشونو د . پر معاشونو د موضوعي ماليې پر وضع كولو مكلف دى

سربېره پر حكمي مه ماده كې اټكل شوى دى او 58مالياتو موضوعي كول پر عايداتو د مالياتو د قانون په 
اشخاصو، حقيقي اشخاص يې هم دې ته مكلف كړي چې د كاركوونكو له معاشونو څخه موضوعي ماليه 

  . مې مادې احكام په دې اړه د ماخذ په توګه ياديږي58د . وضع كړي
  

ټې پر انتفاعي او غير انتفاعي حكمي اشخاص چې د نافذه قانون لمخې رامنځته شوي وي، د ونډې د  ګ       2. 46
تادياتو، حق االمتياز، جايزو، مكافاتو، د پچه اچونې او بخششيانو د موضوعي ماليې پر وضع كولو 

ماليه وركړي  ٪2كه چېرې دغه شان تاديات صورت مومي، تاديه كوونكى په دې مكلف دى چې . مكلف دي
  . او د دولت بانكي حساب ته يې انتقال كړي
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كلنۍ بانكي ګټه  ٪5ملي بانك . يو په مبلغ د ملي بانك د سپما په حساب كې اچويافغان 200000عزيزاهللا د    :بېلګه 1
افغانۍ د سپما حساب د ګټې له دركه  10000د مالي كال په پاى كې، ملي بانك داسې ژمنه كوي چې . وركوي

د دولت افغانۍ كيږي، وضع كوي او  2000بانكي ګټه چې  ٪20نو په دې توګه، ملي بانك . عزيزاهللا ته وركوي
ورځو په موده كې د هغې مياشتې له پايه وروسته چې ماليه په كې وضع شوې ده،  10بانكي حساب ته يې د 

  . سپاري
  

په هغه صورت كې چې بانكونه پر هغو پورونو يا امانتونو ټكټانه وركړي چې په افغانستان كې يې له نورو          3. 46
  . ټكټانې پر تادياتو ماليه وضع كړي دا مكلفيت لري چې د بانكونو ترالسه كوي، 

  
د كال په ترڅ كې، . بانك يو شركت دى چې د بانكي خدماتو د وړاندې كولو لپاره رامنځته شوى دى افغان   :  بېلګه

بانك د هرات بانك په واك كې پور وركوي او دغه بانك د پور مبلغ له ټكټانې سره يو ځاى كابل  افغان
بانك  افغانبانك په افغانستان كې جوړ شوى دى نو په دې خاطر هرات بانك  افغاندا چې . بانك ته وركوي

  . ته د ټكټانې د وركړې له دركه د ماليه په وضع كولو مكلف نه دى
  

كه څه هم پر ټكټانې د ماليې وضع كول د شخصي ژمنې لمخې ترسره كيږي چې ټكټانه وركول كيږي، خو په           4. 46
د ټكټانې ترالسه كوونكى د عوايدو د ماليې تابع نه وي، د ماليې د وضع كولو مكلفيت  هغو مواردو كې چې

  . پر پورونو يا د پيسو پر سپارلو ټكټانه وركوي مؤسسېدغه چارې هله پلې كيږي چې مالي . له منځه ځي
 

مايندګۍ، ن مې مادې لمخې پر عوايدو د مالياتو تابع نه ګرځي،10له ماليې څخه معاف شوې ادارې چې د 
  مې مادې لمخې،11دولتي ادارې او ښاروالۍ د 

  
كله چې دغه شان تاديات ترسره كيږي، بانكونه دې د دغه شان ادارو د مالياتي معافيت د حالت په اړه د 
  . عوايدو لوى رياست له چارواكو سره خبرې وكړي او د دغه راز مالياتي معافيت شواهد دې خوندي وساتي

  
ډې له ګټې څخه وضع شوې ماليه  د هغې مياشتې نه وروسته چې ماليه په كې وضع شوې ده د د ون         5. 46

د  ونډې ټوله هغه ګټه چې شركت يې ښيي د . كيږيراتلوونكې مياشتې تر لمسې ورځې  پورې دولت ته  تاديه 
  .   ول كيږيماليې اندازه يې دولت  او پاتې برخه يې ونډه لرونكي ته ورك

        
د ونډې اسنادو له دركه    50000هغه شركت چې  د ونډې له ګټې څخه د ماليې پر وضع كولو مكلف دې   د خپلو   :  بېلګه 1

افغانۍ  بايد   5000000دغه .  افغانۍ كيږي ښيي  5000000افغانۍ چې مجموعي ګټه يې  100د يوې ونډې  ګټه  
( افغانۍ   4000000له  دغه مبلغ څخه بايد .  كړل شيد ونډه لرونكو لخوا  دماليې وړ عوايدو په توګه  رپوټ 

بايد د ماليې په موخه ) افغانۍ  5000000٪  20( افغانۍ  1000000ونډه لرونكوته  او )  افغانۍ   ٪5000000  80
  . وضع كړل شي

  
ې مياشتې د هغ چې د موضوعي ماليې تابع دي، د دغې مادې سره سمڅخه وضع شوې ماليه هغو تادياتو له   :  تبصره

بانكي دولت د نه وروسته چې ماليه په كې وضع شوې ده د راتلوونكې مياشتې تر لمسې ورځې  پورې 
  .كيږيته  تاديه حساب 
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  . د پچې اچونې او جايزو پر عوايدو موضوعي ماليه پلې كيږي        6. 46
  

په دې افغان بانك. د بخت حساب له دركه د قرعې عوايد ګټونكو ته د تلې په مياشت كې وېشي افغان بانك   : بېلګه
بند د حكم لمخې، ماليه وضع كړي او د هماغه كال  2مې مادې د 46اړ دى چې پر عايداتو د مالياتو د قانون د 

  . د لړم په لسمه وضع كړې ماليه د دولت بانكي حساب ته وسپاري
  

مهال چې د ونډې د ګټې له دركه ماليه وضع او د دولت بانكى حساب ته سپارل كيږي، شركت مالياتي  هر          7. 46
ادارې ته داسې رپوټ وړاندې كوي چې په هغه كې د ونډه لرونكي، د ونډې له ګتې د وضع شوي مبلغ او 

ټ په ځانګړو فورمو رپو. ونډه لرونكي يا شريك ته د تاديه شوي مبلغ په اړه ټول معلومات په كې شامل وي
  . كې اوډل او ترتيبيږي

  
ياد صورت . يو سهامي شركت چې د ونډې ګټه خپل ونډه لرونكي ته وېشي، يو صورت حساب هم صادروي         8. 46

د ياد سند درې كاپيانې چې په الندې توګه وېشل شوې هم تر استفادې . حساب په درېيو نسخو كې صادريږي
  :الندې نيول كيږي

  
د تاديه شوې ماليې په بدل كې د مجرايي د ترالسه كولو په .  ول كيږيسند  دوه  كاپي  ونډه لرونكي ته وركد 

لرونكى  د سند اصلي كاپي له خپل مالياتي اظهار ليك سره ضميمه كوي او يوه كاپي له ځان  موخه  ونډه
ليې د وركړې لخوا د وضع شوې ماچې  د شركت  كيږيد سند درېيمه كاپي له راپور سره  ضميمه  . سره ساتي

  .وركول كيږي په وخت كې  بانك ته 
 
جز  2بند په  1مې مادې د 46د ونډې ګټې پورې اړوند د ټولو تادياتو لپاره د صورت حساب د صدور شرايط د   :   تبصره

  . كې د درج شوو نورو عوايدو د بېالنس د تادياتو پر موضوعي ماليې په مساوي توګه پلي كيږي
  

د ونډې له ګټې څخه وضع شوې ماليه سره له دې چې د شركت لخوا وركول كيږي،  د ونډه لرونكي  پر ګټو     9. 46
ونډه لرونكي كولى شي د السته راغلې د ونډې ګټې او وضع شوې ماليې په . باندې له ماليې څخه عبارت ده

ع شوې او اضافي وركړل شوې د وض. ګډون د خپلو مالياتي مكلفيتونو په بدل كې مجرايي ترالسه كړي
  . ماليې لپاره د مجرايي د ترالسه كولو په موخه بايد ماليه وركوونكى يو مالياتي اظهارليك ډك كړي

  
  : كې ونيسۍ پام په  موردالندې   : بېلګه 

  
  افغانۍ   500000          د ونډه لرونكي  د ماليې وړ عوايد  .أ 
 د ونډې له ګټې څخهيوافغان 125000د نغدې   ۍافغان 100000 ونډه لرونكى يادبرسيره پردې   .ب 

 افغانۍ 25000   .افغانۍ ماليه وضع شوې ده 25000٪ يعنې  20  ترالسه  كوي چې له دې څخه
 افغانۍ 625000              د ماليې وړ عوايدو مجموعه     .ج 
 مادې د نورم پر اساس پر عوايدو ماليه 4د مالياتو قانون د   .د 
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  افغانۍ  )0(          افغانيو باندې ماليه   60000پر  
  افغانۍ 1800          باندې ماليه  افغانيو 90000پر 
  )منفي(ۍافغان 49300     افغانۍ 47500    باندې ماليهافغانيو   475000پر 

  افغانۍ 25000          يد وضع شوې ماليې مجراي
   افغانۍ 25000                 

  افغانۍ 24300 =          او وركړې وړ ماليه د ذمت 
  

 
  

 د استهالك او ضرر مجرايي
  : ښتمه مادهېاووه څلو

اچونې د قانون د حكمونو  ههغه منظور شوي  تشبثات چې د كورنۍ او بهرنۍ خصوصي پانګ )1(
نيټې څخه په الندې ډول د ودانيو  1له  چنګاښد كال  1383لمخې  ثبت او راجستر شوي وي، د 

جز ) 7(فقرې په )  1(د اتلسمې مادې د .  او تجهيزاتو د استهالك د مجرايي مستحق  ګڼل كيږي
  :كې درج حكم لدې امر څخه مستثني دى

  
   ،د ودانۍ لپاره څلور كاله  موده .1
 . د تجهيزاتو لپاره دوه كاله موده .2

  
 ءد ودانيو  او تجهيزاتو مجاز استهالك په هر مالي كال كې په مساويانه توګه  سنجش او مجرا  )2(

كه چيرې د تشبث ثابته پانګه ، دمالي كال له نيمايي څخه كمه موده د هغۀ په واك .  وركول  كيږي
 . كې وي ، په هماغه كال كې د كلني استهالك له نيمې مجرايي څخه ګټه اخستى شي

 
الك مجرايي يوازې پر هغو ثابتو شتمنيو باندې چې د تشبث د منظورۍ يا ثبت او د استه  )3(

برابر يا پېرودل شوى او ترګټې اخستنې ) هر يو چې لومړى صورت ومومي ( راجستر په كال 
دمنظوريدو  الندې نيول شوى وي يوازي  په هغۀ صورت كې  محاسبې وړګڼل كيږي چې د تشبث 

هغه منظور شوي . ته پو دوو كلونو كې ورڅخه ګټه اخستل شوې ويپه كال  يا ترهغو را وروس
تشبثات چې د مالي كال په اوږدو كې له عملياتي خالص ضرر سره مخامخ شوي وي ، د قانوني 
دفتر او سندونو په كتنې سره ، ددې قانون په څليريشتمه ماده كې د درج تشبثاتو په استثني  د 

كال كې  د رامنځته شوي ضرر تر ) راتلونكي( هر را وروسته د سرطان له لومړى څخه په    1383
دمنظور شوو .  بشپړ رفع كيدو پورې، له خپلو ماليې وړ عوايدو څخه مجرايي ترالسه كوي

تشبثونو د وارده ضرر محاسبه  ددې قانون په دوه څلويښتمه ماده كې د درج حكم لمخې صورت 
) مودې ( او د مالياتي معافيت په معياد   پدې قانون كې د درج  استهالك لګښتونه. مومي

پورې اړوند نور لګښتونه او له منظورۍ  د مخه ميعاد لګښتونه ،   د عملياتي خالص ضرر په 
 .  محاسبه كې نه شامليږي
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د دې مادې پراساس  د استهالك د مجرايي د محاسبې په موخه  بايد ماليه وركوونكي  د استهالك له     1. 47
د استهالك د مساويانه طريقې پر اساس په هركال كې د  استهالك .   مساويانه  طريقې څخه استفاده وكړي

  . يو مساوي مبلغ وضع كيږي
  

نوموړى .  افغانيو په ارزښت تجهيزات پيري 10000000كال په پيل كې  د  1385يو افغان سهامي شركت  د   : بېلګه
لمريز كال كې    1386افغانيو استهالك  او په  5000000لمريز كال كې  د  1385سهامي شركت  كوالى شي  په  

  .  افغانيو د استهالك  غوښتنه وكړي 5000000د 
  

ده  كې شتمنۍ پيري  كوالى شي  د شتمنۍ د استهالك لپاره په هغه ماليه وركوونكى چې د كال په هره مو      2. 47
ولې كه چيرې ماليه وركوونكى  د نيمايي كال نه د لږ وخت لپاره شتمني .  هماغه كال كې  غوښتنه وكړي

ولري  ، نوموړى  ماليه وركوونكى يواځې په هماغه كال كې  د شتمنۍ  د استهالك  نيمه  مجرايي ترالسه 
مالي   4او يا   2پايله كې  كه چيرې ماليه وركوونكى  د شتمنۍ د استهالك مجرايي په ټاكلو په . كوالى شي

  . كلنو كې  وضع كړي،  د پاتې استهالك لپاره  بايد په  راتلوونكي كال كې مجرايي ترالسه كړل شي
  

نيو په ارزښت  تجهيزات افغا 10000000لمريز كال په وروستۍ مياشت كې د  1386يو افغان سهامي شركت  د   : بېلګه
نوموړى شركت  د استهالك .  لمريز كلونو كې يې هم په اختيار كې لري 1388او   1387پيري  چې  په  

  :                             مجرايي په  مختلفو كلونو كې په الندې ډول وضع كوي
               

  مجرايي
  افغانۍ   2500000            لمريز كال                               1386
  افغانۍ   5000000لمريز كال                                         1387
  افغانۍ   2500000لمريز كال                                         1388

  
اچونې لپاره  هپانګ د" د دې مادې د تفسير او تطبيق په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه كولو لپاره د  :  تبصره

 4كال د  1384د عامه سنجش د د ماليې وزارت   يك الندېتر سرل"  معافيتونه او مالياتي امتيازونه 
  . وشيمراجعه  دېطرزالعمل ته مياشتې 

  
نېټې څخه د  1كال د چنګاښ د  1383هغه ماليه وركوونكي چې مالياتي معافيت يا امتياز په واك كې لري د       3. 47

د كورنۍ او باندنۍ خصوصي پانګه اچونې د قانون لمخې، ثبت او . الك وړ شتمنيو بيې محاسبه كړياسته
كال د سرطان  1383تاييد شوي تشبثات كوالى شي د چټك استهالك د مقرراتو لمخې د ثبت له نېټې يا د 

 1ښ يا سرطان د د چنګا. نېټې څخه د استهالك وړ شتمنيو په برخه كې له استهالك څخه برخه من شي 1له 
. نېټې يا د ثبت د نېټې ترمنځ په موده كې، د استهالك وړ شتمنيو په اړه يواځې معياري استهالك جواز لري

په ورته توګه، كه چېرې يو تشبث ثبت نه وي، كولى شي د عادي استهالك د مقرراتو لمخې د استهالك وړ 
  . شتمنيو په برخه كې له عادي استهالكه ګټه واخلي

  
مې مادې لمخې، يواځې هغه ماليه وركوونكى چې د كورنۍ او باندنۍ خصوصي پانګه اچونې د قانون 47د       4. 47

لمخې په رسميت وپه پېژندل شي او په افغانستان كې له پانګونې څخه د مالتړ په اداره يا آيسا كې ثبت وي، 
ېرې دغه تشبث په افغانستان كې له كه چ. د نګه عملياتي زيان او د خسارې له جبرانه برخمن كېداى شي
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پانګونې څخه د مالتړ په اداره يا آيسا كې ثبت نه وي، دغه ضرر يوازې په درېيو كالونو كې د ضرر د انتقال د 
  . مې مادې سره سم د انتقال وړ او مجاز ګڼل كيږي42ستندرد طريقې لمخې يا د 

  
ونكو كالونو د ګټو پر وړاندې د عملياتي ضرر د انتقال مستحق ټول ثبت شوي تشبثات د جبران لپاره د راتل       5. 47

  :مه ماده الندې محدوديتونه ټاكي47په هر حال، . ګرځي تر هغې چې ياد شوى ضرر په بشپړه توګه جبران شي
  

كال د سرطان  1383اتي ضرر د يد جبران لپاره خالص عمل ېاندړدو پر ويد راتلونكو كالونو د عوا •
خه څ ېټېد ثبت له ن ېا آيسا كيپه اداره  ړخه د مالتڅ ېونګله پان ېپه افغانستان ك ايخه څ ېټېن 1له 

  .ييږل كګڼمجاز 
  .ييږل كګڼنه  ړاتي ضررونه د انتقال ويتي عملښاو ېك څاز په تريا امتيت ياتي معافيد مال •
 ېاندړوو پر ګټاتي يانونه د ثبت شوو تشبثاتو د عملياتي زيخالص عمل ړد انتقال و ګېلېب ېالند •

  : ندويګرڅ
  
نېټې پورې له ماليې  1كال د سرطان تر  1383كال كې ثبت شو، دغه شركت د  1382د استقالل شركت په   : بېلګه 1

عملياتي  175000كال كې يې  1384افغانۍ عملياتي زيان درلوده، په  100000كال كې يې  1383په . معاف وو
مې پورې چې د عملياتي ضرر 29ۍ نېټې تاوان د كب تر ياد شركت كوالى شي  د سرطان د لومړ. ګټه وكړه

كال د عملياتي ګټې پر وړاندې جبران كړي او په  1384درېيو ربو يا برخو ته رسيږي، د ) افغانۍ 75000(
  . افغانۍ پاقي پاتې شي 100000كال كې د ماليې وړ  1384

  
نېټه چې  1كال د لړم په  1383كال د وري په لومړۍ نېټه خپلې چارې پيل كړې او د  1383آسمان شركت د   : بېلګه 2

افغانيو عملياتي  100000كال كې د  1383دغه شركت ته په . ددغه كال شپږمه مالياتي مياشت كيږي، ثبت شو
د لړم له ياد شركت كوالى شي . افغانۍ عملياتي ګټه وكړه 175000كال كې يې  1384تاوان ورواوښت او په 

كال د عملياتي ګټو په  1384كال د ضرر نيمايي برخه كيږي او د  1383مياشتې د  6مياشتې تر كبه يانې 
  . افغانيو په مبلغ خالصه ګټه پرېږدي 125000افغانيو په مبلغ جبران كړي او د  50000وړاندې د 

  
 100000كال كې ورته  1384ى، په كال راهيسې د تشبث په توګه ثبت د 1383چمن سهامي شركت چې د   :بېلګه 3

چمن شركت كوالى . عملياتي ګټه وكړه 150000كال كې  1385دغه شركت په . افغانۍ عملياتي ضرر واوښت
كال د ماليې وړ له عوايدو كسر  1385افغانۍ ضرر د  100000كال په اظهارليك كې د تېر كال  1385شي د 

  . عوايد باقي پرېږدي 50000كړي او د ماليې وړ 
  
. افغانۍ ضرر اوښتى 50000كال كې چمن شركت ته  1385د درېيمې بېلګې په توګه خو په دې توپير چې په   :بېلګه 4

 1385د . كال د ضرر ادعا وكړي 1384كال د مجرايۍ په توګه د  1385چمن شركت د دې مستحق دى چې د 
كال كې د مجرا وړ كسراتو په توګه  ګڼل  1386كيږي او په  )100000+50000(افغانۍ  150000مالى كال ضرر 

  .  كيږي
  

افغانيو څخه ډېره عملياتي ګټه ترالسه كړې، د تېر كال ضرر  150000كال كې له  1386كه څه هم چمن شركت په 
افغانيو څخه ډېره نه وي، د  150000كه څه هم د چمن شركت له عملياتي ګټه به له . په بشپړه توګه جبرانيږي

د تېرو كالونو د . كال كې د كسراتو په توګه انتقاليږي 1387تېرو كالونو اوښتى ضرر د مجرايۍ وړ ده او په 
  . اضرارو كسرات تر هغه مهاله ادامه مومي چې د چمن شركت عملياتي ګټه د تېر كال د تاوان په ترله ډېره شي



 134  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

افغانيو په  50000كال كې د  1385افغانيو تاوان اوړي او په  100000كال كې د  1384آرمان شركت ته په   :بېلګه 5
افغانيو  100000كال په مالياتي اظهارليك كې د  1385ياد شركت كوالى شي د . ارزښت عملياتي ګټه كوي

كې  مالي كال 1385افغانيو په مبلغ زيان په  50000عملياتي زيان د مجرايۍ ادعا وكړي او په پايله كې د 
  . رامنځته كيږي

  
مالي  1386دغه شركت كوالى شي د . افغانيو ګټه رسيږي 150000مالي كال كې، آرمان شركت ته د  1386په 

كال د ماليې وړ  1386كال زيان ادعا وكړي چې په نتيجه كې د دغه شركت د  1385كال په اظهارليك كې د 
  . افغانۍ كيږي 100000عوايد 

  
 1386كال پورې اړونده تاوان په  1384كال كې تاوان اوښتى دى،  1386په  كه څه هم آرمان شركت ته

كال پورې اړونده تاوان په نورو نامعلومو كالونو كې  1384.  مالياتي كال كې په كامله توګه نه مجرا كيږي
  . انتقاليږي چې كله عملياتي ګټه دغه تاوان جبران كړي
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  اووم فصل 

  
  شركتونو ماليات ېبيمد 

  
   ېپور  53نه تر  ېماد 48له  
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.  الزم ده  چې د بيمه شوو اشخاصو د غوښتنو په بدل كې د تاديې لپاره  د بيمې شركتونه  سترې زيرمې ولري  1. 48
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون  اووم فصل د بيمې شركتونو ته اجازه وركوي  چې د دغه ډول زيرمو  د 

ه بدل كې بيا قانون له هغوې څخه رامنځته كولو په موخه له خپلو عوايدوڅخه استفاده وكړي، ولې د دې پ
غواړي چې د زيرمو د متفاوتو شرايطو په نظركې نيولو سره د بيمې د هرې ساحي لپاره  په جالتوګه  

  . محاسبې  ترسره كړي
  

د بيمې يو ډول  د اور ليګدنې ، غال،  پيښو،  ناروغۍ ، تلفاتو او هرد هغۀ خطر په بدل كې بيمه ده    .أ 
  . يمه وجود ولريچې په اړه يې يو ډول ب

  
په عام ډول  د بيمه شوو اشخاصو لخوا  د ضرر غوښتنه  د بيمې شركت د لګښت او ګټې  په ګډون د بيمې له 

په ځينو هغو   په هغه صورت كې چې شركت د بشپړضرر پر وركولو باندې مكلف وي، نو. حق سره مساوي ده
د بيمې په دغه .  د كافي ذ خيرو لرل ضروري ديكلونو كې چې مختلف  مصيبتونه  په  يو ځل  منځته راځي   

٪   100٪  زيرمې په ګډون د ټرانسپورټ  له   50برخه كې  د غوښتنو لپاره  زيرمې  د نورو  خطرونو په  بدل كې  د 
  . چې  په  هماغه كې كال كې د مجرايي وړده   زيرمې  سره مساوي ده

  
افغانۍ  او   1000000ټ  د بيمې له  دركه  د بيمې السته راغلي عوايد  لمريز كال د ټرانسپور 1385كه چيرې په    : بېلګه

افغانۍ وي ، د بيمې شركت   10000000په  هماغه كال كې  د نورو خطرونو له  بيمې څخه السته راغلي عوايد 
افغانيو   6000000  زېرمهخپله ګټه  تر هغې پورې  اړوندې  زيرمې ته  وليږدوي  ترڅو چې  نوموړې   اجازه لري 
او د نورو خطرونو له )  افغانيو   1000000(دغه  مبلغ  د موټر له بيمې څخه د السته راغلي مبلغ .  ته ورسيږي

د دې زيرمې  نه برسيره .  د جمع كولو له ليارې السته راځي)  افغانيو   5000000(بيمې څخه د السته راغلي مبلغ 
لو اجازه هم شته  چې  د بيمې شركت ته وركړل شوي مبلغ  له  دوه ، د هغو ضررونو لپاره د يوې بلې زيرمې د لر

د هركال په پيل كې چې دواړه  زيرمې حداكثر ته ورسيږي  او د بيمې عوايد زيات نه شي .  برابره  سره  مساوي
  . ، زيرمو  ته  د هغو عوايدو ليږدول جواز نه لري چې له ماليې څخه معاف دي

 
  حكمونه  ړشركتونو په هكله  د  تطبيق و ېد بيم

   : تمه مادهښېلوڅاته 
د دې فصل په موادو كې درج شوي حكمونه د بيمې د شركتونو په هكله د تطبيق وړ دي ، پدې  )1(

 :  شرط چې د الندې شرطونو لرونكي وي
  
  . د افغانستان د قوانينو لمخې  د سهامي شركتونو په ډول جوړې شوي وي .1
دشركت فعاليت  د بيمې له يوې ساحې څخه زياته لكه د پيښو او ضرر بيمه ، د ژوند بيمه  .2

  . او نورو بيموي فعاليتونو په شان په بركې ولري 
 . لرونكى ويد بيمې د هرې ساحې او خپلو فعاليتونو لپاره د جال محاسبې او زيرمې  .3
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  :  په نوموړې بېلګه كې د  ياد شوو حقيقي مسايلو پراساس  الندې زيرمې  معاف دي
  

 رمهېز همجاز رمهېز همجاز عايد بيمه
 100څخه   1000000د  1000000 ټرانسپورټ

 فيصد
 فيصده  200تاديه شوې   

 50  څخه 5000000د   10000000 نور  
 فيصد

 

  
  

ده چې  بيمه شوو اشخاصواو يا دهغوۍ عبارت  هغه  ليكلى قرارداد  څخه  د بيمې بله برخه له   .ب 
د ګټې پر تاديې )  د بيمې شوي شخص پراستازيتوب د بيمې السته راوړونكي ( ته  استازو

د ژوند معمولي بيمه او يا بشپړه تاديه ،  تمويلي پالنونه  د كلني تادياتو .  باندې حكم كوي
ز پالنونه چې د بيمې شركت لخوا  پيشنهاد كيږي  د يادې  شوې بيمې  قراردادونه  او د پس اندا

د هغو زيرمو  پراختيا ضروري ده چې د ځانګړو پاليسيو پراساس د نهايي . له بيلګوڅخه  دي 
د كلنۍ وركړې  د بيمې  پيرودونكي هيله مند دې چې خپلې پيسې له .  تادياتو وركړه  الزم  ګڼي
دغې غوښتنې .  راتلونكي كې  د مياشتني عايد په توګه السته راوړي ټكټانې سره يو ځل بيا په

يا هيلې ته  د ځواب  ويلو پر موخه  بايد د بيمې شركت  د نوموړي شخص د بيمې د تادياتو له 
څرنګه چې د ژوند بيمه  د بيمه شوي شخص  د . دركه السته راغلي عوايد سرمايه ګذاري كړي

ه بايد پراخه كړل شي ځكه  هغه مكلفيت چې شركت يې له ادا مړينې په وخت تاديه كيږي، بيم
نو له دې كبله  د بيمې د دغې برخې . وجه  سرغړونه  نه  شي كولى  ادا شوى دې  هېڅكولو څخه په  

يواځې (  د بيمې ټول عوايد معاف دي .  لپاره د زيرمو د جوړولو متفاوت  مجاز اساس  وجود لري
دا  چې د بيمې عوايد ).  چې د بانكي امانت په توګه وجود ولري  هغه وخت د ماليې تابع ګرځي

معاف دي،  هغه لګښت چې په مستقيمه توګه د بيمې له عوايدو څخه  وركول كيږي  د مجرايي 
وركړه هم د مجرايي وړ نه ده ) غوښتنې ( وړ نه دي  او  همدارنګه بيمه شوو اشخاصو ته  د ګټې 

و  څخه  د بيمې عوايد وركول كيږي چې له ماليې څخه معاف ځكه  چې هغوۍ ته  له هغو زيرم
د بيمې  د دوو برخو ترمنځ توپير بايد په څرګند ډول  و پيژندل شي  او  د دواړو برخو محاسبه .دي

  . بايد په جال توګه صورت ومومي  كه نه نو د ماليې وړ عوايد په سمه توګه نشي  ټاكل كيداى
  

افغانيو پانګې پر تاديي سره په انحصاري توګه   500000رټ  او نورو خطرونو لپاره  د يو شركت  د ټرانسپو  :  بېلګه
افغانۍ ضرر  1000000افغانۍ ګټه او  2000000لمريز كال په پيل كې په  1386نوموړى شركت  د  .  ځان بيمه كوي

ورټ  د بيمې له دركه د لمريز كال  په اوږدو كې  د ټرانسپ 1386د  .  جوړوي  زېرمهسره  ) په فعاليت كې ( 
د بيمې له دركه  يې  د )  ضرر  او پيښو (  افغانيو او  د نورو خطرونو  400000نوموړي شركت  د بيمې عوايد 

كې  د هر ډول  زياتوالي  نه  دمخه  د نوموړي  زېرمهد  شركت په .   افغانيو ته رسيږي  4100000بيمې عوايد 
  .رسيږي افغانيو ته  540000شركت خالصه ګټه  
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  : كې  په الندې ډول زيات والي راوړي زېرمهنوموړى شركت كوالى شي  په خپله 
  

  : *  زيرمې  ېد كال په پاى كې مجاز  .أ 
  افغانۍ  1000000كې ضرب     2افغانۍ  په   500000:  د ضرر لپاره   .1
  فيصدو كې ضرب 100په ) ټرانسپورټ(افغانۍ  400000 ):ګټې( لپاره  ادعاد بيمې د  .2

     افغانۍ400000  
  افغانۍ 2050000     فيصدو كې ضرب     50په  )   د نورو خطرونو له  دركه ( افغانۍ    4100000

  افغانۍ 34500000          زيرمې مجموعه ېد كال په پاى كې د مجاز 
                                                                                                                   

له مجاز  زېرمهولې  كه چيرې د شركت .  شركت كوالى چې هر موجوده  مبلغ  په خپلو زيرمو  كې  ورزيات كړي:  تبصره *
حاسبې په وخت كې  د اضافه شوي مبلغ لپاره مجرايي نه اندازې  نه زياته شي ، نو د ماليې وړ عوايدو د م

  . وركول كيږي
  

په دهغه صورت كې يواځې د . افغانيو زيرمې په لرلو سره كال پيل كوي 3000000د بيمې شركت د   .ب 
كې  زېرمهلمريزكال په  1386كه چيرې دغه مبلغ  د .  افغانيو لپاره مجرايي وركول كيږي 450000

افغانۍ  دماليې وړ عوايد ورڅخه  90000خالصې ګټې څخه چې   540000اضافه كړل شي  ، د 
   .افغانيو ترمنځ متفاوت مبلغ دي 450000او  540000يعنې د ( السته راځې ،مجرايي وركول كيږي 

  
مقرره كې  ياده شوې ده له يوه څخه په زياتو بيموي  48.  1كه چيرې  د بيمې يو شركت له څنګه چې په   2. 48

په دې معني چې عايد .  و كې بوخت وي ، شركت بايد  د بيمې د هرې برخې لپاره  جال محاسبه ولريفعاليتون
، لګښت ، د زيرمې جوړول ، د  زيرمې  له پانګې څخه السته راغلي عوايد او نور بايد  د بيمې  د هرې برخې 

بت اوكره  بنسټ  له مخې ځينې اداري  لګښتونه  د ثا.  لپاره  په جال محاسبوي اسنادو كې ثبت كړل شي
د ضرر بيمه ، د بيمې سند د ليكلو لپاره وركړل شوى  كمېشن ، بيمه شوو اشخاصو ته  .  ځانګړي  كيداى شي

، له دغو زيرمو  څخه  ترالسه  زېرمهلپاره  د ضرر ) پولي ادعا( د ضرر د بيمې وركړه ، د پيسو د غوښتنې 
تادياتي پانګه  او داسې نور بايد  د محاسبې  په  مختلفو او  شوي عوايد، د ضرر د بيمې لپاره ځانګړې شوې

جال اسنادو  كې ثبت كړل شي او  له  هغو ورته  عوايدو،  لګښت ، زيرمو  او پانګې  سره بايد يو ځاى نه كړل 
  . شي چې د بيمې له نورو  برخو سره  تعلق لري

  
د .  ټاكل كيږيڅخه  السته راغلې  ګټه  او ضرر   له پورتني ترتيب نه په استفادې سره،  د بيمې له هرې برخې

د .  په ځانګړې توګه د هماغې برخې د السته راغلو عوايدو او ګټې له كبله  زياتيږي زېرمهبيمې د هرې برخې 
د . بيمې د هرې برخې ګټې او ضرر لپاره  بايد جال بېالنس او اسناد  برابر او  د ماليې وزارت  ته وليږل شي

  . يې وړ عوايد  د شركت د ټولو سوداګريزو فعاليتونو پر اساس ټاكل كيږيشركت  د مال
  
هغه شركت  چې د ضرر، د ژوند  او دكلنۍ وركړې په  بيمو كې په فعاليت بوخت دې د بيمې د هرې برخې   :  بېلګه

لمريز كال كې  د ضرر له بيمې څخه  دنوموړى شركت السته راغلې    1386په .  او محاسبه لري زېرمهلپاره جال 
لپاره ده  او  د هغه حد نه چې عايد له )  ادعاو( خالصه  ګټه  هغې زيرمې ته ليږدول  كيږي  چې  د  غوښتنو

  . ماليې څخه معافيږي كم دې
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خالصه ګټه السته  250000خه  كه چيرې  نوموړى شركت په همدغه كال كې  د ژوند  او كلنۍ وركړې له بيمې څ
برخه  د ماليې وړ عوايدو څخه نه شي مجرا كيداى ولو كه دغه ګټه په  هېڅراوړي ،   د  دغې خالصې ګټې 

نوموړى مبلغ  هغه وخت په بشپړه توګه  د شركت د ماليې وړ عوايدو .  قانوني زيرمو  كې هم  اچول شوي وي
نه وي وېشل شوى  او يا هم  هغه  وخت چې د ونډه لرونكو  د ماليې  په توګه ګڼل كيږي  چې د ونډې ګټې  په بڼه

  .وړ عوايد د ماليې تابع و ګرځي
  
  

 مالياتو تابع عوايد د د بيمو  د شركتونو پر عايداتو 
  :  ښتمه مادهېنهه څلو
  : د بيمې  د شركتونو الندې عوايد پرعايداتو باندې د مالياتو تابع دي 

انګونې او ملكيت ګټې، د كرايې عوايد او نور هغه عوايد چې له پد پولي ټكټ، د سهم د  .1
  ،څخه السته راځي

 ،فعاليتونو څخه ترالسه شوي عوايد له غير بيمې .2
د حريق ، غال ، د ناروغۍ د پيښو ، زيانونو يا هغۀ ضرر چې بيمه يې د يوې ټاكلې مودې  .3

لي ادعا و نكړاى شي ، لپاره وي او بيمه كيدونكى د هغې د مودې له تيريدو وروسته پو
 ، اومې له حق څخه ترالسه شوي عوايدپه مقابل كې د بي

 . له پانګه ايزو معاملو څخه ترالسه شوي عوايد .4

  
  

هغه عوايد چې د ضرر له بيمې څخه ترالسه كيږي په عام ډول په عوايدو كې شامليږي او د ماليې تابع ګرځي،   1. 49
  . شوي دي د ماليې تابع نه ګرځي تشرېح ماده كې  50په  ولې د بيمې عوايد چې د مالياتو قانون

  
هغه شركت چې د ضرر بيمه برابروي  له بيمې څخه السته راغلي ټول عوايد شاملوي ، د بيمه شوو اشخاصو د   : بېلګه

پولي ادعاو له دركه  ټول تاديات ، كمېشن ، د بيمې د پلور نور لګښتونه  او اداري لګښتونه  د خالصې ګټې 
  . معلومولو په موخه وضع كويد 
  

  : به په الندې  بڼه وي) د فعاليت سند( د شركت د عوايدو او لګښتونو ساده  اظهار ليك 
  

  : عوايد   .أ 
  افغانۍ  2500000     د بيمې عايد                                              .1
  افغانۍ  1600000   منفي د پولي ادعاو تاديه                                        .2
  افغانۍ   900000   )د پورتنيو دوه  قلمونو توپير(  ناخالصه ګټه  .3
  افغانۍ    75000)    پولي ټكټ ، د سهم ګټه او داسې نور( نور عوايد  .4
  افغانۍ     975000     له لګښت نه وړاندې  عوايد                         .5
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  :لګښتونه  .ب 
  

  افغانۍ    300000                          د پلورونكو فيس او كمېشن                .1
  افغانۍ   75000    د پولي ادعاوو د لګښت منظم كول            .2
  افغانۍ  175000       نور اداري لګښتونه                           .3
 افغانۍ  175000    په رامنځته شوو زيرمو  كې مجاز  زياتوالى    .4
 افغانۍ  725000                       د وضع وړ لګښت مجموعه                 .5
  

 افغانۍ  250000                        د ماليې وړ خالص عايد         .ج 
  

  . د ژوند ډله ايزه  بيمه  بايد په الندې مواردو كې د ضرر د بيمې په توګه وګڼل شي  2. 49
  

  . كه چيرې بيمه د شخص د عمر دزياتوالي په صورت كې د بدلون وړ ي  .أ 
كه چيرې اشخاص له  ډلې څخه و وځي ، نو هغوۍ نه شي كوالى په هغه ډول بيمه ترالسه كړې په   .ب 

  . شخاص  د عمر له محدوديتونو سره سره  السته راوړيكوم ډول يې چې په  ډله كې شامل  ا
  
د يو سهامي شركت ټولو كاركوونكو ته په دې شر ط  د ټيټ نورم بيمه  پيشنهاد كيږي چې  د كاركوونكو يو   :  بېلګه

د بيمې ترټولو ټيټ نورم د شركت د ځوانو كاركوونكو لپاره او د بيمې ترټولو لوړ نورم  .  شمېر  بيمه كړل شي
پراساس ټاكل كيږي نه  د انفرادي شخص دغه نورم د عمر .  د شركت د ډېر عمر لرونكو كاركوونكو لپاره دې

دهغو كسانو د  بايد كالو پورې وي 50نه تر  41نو دهغو كسانو د بيمې نورم چې عمر ونه يې له .  پراساس
كالو  41كالو پورې دې  او كله چې  د يو شخص  عمر  40نه تر   31بيمې له نورم څخه زيات وي چې عمرونه له 

همدارنګه . د تاديه كړي، او په دغه صورتكې په بيمه كې  ډېر  ضرر څرګنديږيته رسيږي ،  نو لوړه بيمه باي
څخه وزي د ډله ايزې بيمې  له پاليسي څخه  خارجيږي  ولې كوالى شي د لوړ ) ګروپ( هغه كسان چې له ډلې 

يږي  په دغو دواړو حاالتو كې داسې څرګند. نورم په بدل كې  د بيمې د بلې پاليسي پراساس  ځان بيمه كړي
چې دغه بيمه  هغه وخت د يو كاركوونكي  د مرګ د ګواښونو په بدل كې  ده چې كاركوونكى د يوې ډلې غړى 

بيمې الندې قرار ) د مرګ او ژوبلې د خطر ( په دغه حالت كې د هغو كسانو زيرمې مشخص كيږي چې د .  وي
دماليې تابع دي  او بيمه شوو ته  تاديه  د بيمې هغه عوايد چې له ډله ايزې بيمې څخه  السته راغلي دي . لري 

  . شوې  پولي ادعاوي  د مجرايي وړ دي
  

د ثابتې شتمنۍ له پلور او يا تبادلې څخه ټوله السته  سهامي او يا محدودالمسؤليت شركتڅرنګه چې د يو   3. 49
جايدادونو له پلور  راغلې خالصه ګټه  د ماليې تابع ګرځي، د پورتنيو شركتونو په شان د هغو ټولو پانګو او
  . او تبادلې څخه السته راغلې ګټه  چې د بيمې شركت  ملكيت دې ، د ماليې تابع ګرځي
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 د بيمه شوو مالياتي معافيت 

  :  پنځوسمه ماده
د بيمې هغه حق چې د ليكلي قرارداد  د عقد په موجب اخستل شوى  او بيمه شوو يا دهغو منتفعو 
اشخاصو ته   د مشخصې ګټې وروستۍ وركړه ايجاب كړي ، پرعايداتو باندې له مالياتوڅخه معاف 

 . دى
  
  

پالنونه، د تقاعدي  د معمولي بيمې او  د ژوندانه  بيمې له  بشپړ وركړې سره سره  د مستمري  معاش  1. 50
قراردادونه  د پس انداز له پالن سره يوځاى د مختلف الډول ژوندانه  بيمه له هغې بيمې څخه عبارت ده  چې  

د بيمې هره . په دغو مواردو كې د بيمې شركت لخوا  د بيمې د ترالسه شوي حق  له ماليې څخه معاف دې
د بيمې حق يواځې په هغه وخت كې .  بررسي كړل شي پاليسي چې صادريږي له  صنف بندې  نه وړاندې بايد
  :  معاف كيداى شي  چې د بيمې شرايط الندې شرايط ولري

  
د ګټې له وركړې نه پرته  د بيمه شوو لخوا  د بيمې د حق په وركړه پاتې راتلل  پاليسي  له څنګه   .أ 

   ،لخوا  له منځه  نه شي وړل كيداى چې په پاليسې كې وجود لري   د شركت
  ،د بيمې شركت لخوا زيات   نه شي د بيمې هغه حق چې په پاليسي كې تثبيت دې   .ب 
پرته له دې نه چې آيا بيمه شوى شخص  په يوه ډله كې د غړيتوب په لرلو سره سره  كوم كارو اوبار   .ج 

  ،شوې پاليسي په خپل حالت پاتي شيلري او كه نه ، صادر 
د بيمې له السته . كې  عالوه او پانګې اچونې ته  اماده كړل شي زېرمهد بيمه شوو د بيمې حق په   .د 

  ،پلور ځانګړى كمېشن  وركول كيږي راغلي حق څخه يواځې  د
له د بيمه شوو زيرمې بايد  د هغو عوايدو په ذريعه  تقويه شي چې له پانګې اچونې او د پيسو   .ه 

  ، اوقانوني زيرمو  څخه السته راځي
لخوا د دوې  ټاكل شوو  استازو ته  دهغوۍ د ګټې له تاديې نه پرته ، له  بيمه شوو او يا  د هغوې    .و 

  .  ليږدونه صورت و نه مومي هېڅزيرمې  څخه بايد 
  
  
  تادياتمجرايي وړ  غيرد شركتونو  د  مىد بي

  : يو پنځوسمه ماده
ه په بيمې پورې اړوند الندې لګښتونه  او  وركړې چې د بيمې حق يې د دې قانون په پنځوسم )1(

  :  ماده كې د درج حكم لمخې  له مالياتوڅخه معاف دى ، د مجرايي وړ نه ندي
  د بيمې د صادريدو كمېشن او نور لګښتونه  .1
 . مشتركينو يا نورو  ذينفعو اشخاصو ته يې د بيمې د ګټو وركړه .2

  
  

د كمېشن  لګښت او نور هغه لګښتونه  چې د بيمې حق يې له ماليې څخه معاف دې ، د دغه ډول بيمې د ګټو   1. 51
دغه ډول لګښت د بيمې له حقه څخه د السته راغلو .  وركړه د مجرايي وړ لګښت په توګه نه ګڼل كيږي

ي چې له ماليې څخه معاف او يا له هغو زيرمو  څخه وركول كيږ) كه چيرې د پلور كمېشن مطرح وي( عوايدو 
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سره له دې چې  دبيمې له حق څخه ترالسه شوي عوايد له ماليې څخه معاف دي  او پورتني لګښتونه او . دي
بيا وركړې د مجرايي وړ نه دي ، د بيمې شركت بايد د پورتنيو اجناسو او زيرمو   په اړه  په  هغه رپوټ كې  

  . ات  وركړيچې د ماليې وزارت يې  ورليږي  بشپړ معلوم
  

  : هغه ساده رپوټ چې زيرمې او فعاليتونه  په كې شامل دي  په الندې ډول ښودل كيږي  :  بېلګه
  

  : رمو  په اړه معلوماتېد بيمه شوو د ز
   

  افغانۍ  10000000      دكال په پيل كې                                                   زېرمه  .أ 
 : ياتوالىد كال په اوږدو كې د زيرمې ز  .ب 

  
  افغانۍ   2000000    د كال په اوږدو كې السته راغلى د بيمې حق                        .1
  لګښت  .2

  افغانۍ   100000                                           وركړل شوي كمېشنونه       
  

  افغانۍ   190000      )       100000-2000000( رمې زياتوالىېد كال په اوږدو كې د ز
  

  افغانۍ   11900000       د برخو جمع                ) ب ( او ) الف (د   .أ 
  افغانۍ   1500000   د كال  په اوږدو كې پولي ادعاوي او وركړل شوې ګټې                 .ب 
  افغانۍ  10400000             د برخو توپير                         )  د( او ) ج ( د   .ج 
  افغانۍ     260000      د زيرمې زياتوالى          د پانګې  دعوايدو له دركه*    .د 
  افغانۍ   10660000       يرمه  د كال  په پاى كې                                     .ه 

  
  . په زيرمو  كې پورتنى زياتوالى  پرعايداتو باندې  د مالياتو له وضع كولو نه وروسته منځته راغلى دې:    تبصره* 

  
  :په اړه معلومات د عوايدو او لګښتونو

          
  افغانۍ  600000  په بركې نيسي دسهم ګټېه او دماليې تابع عوايد ټكټان  .أ 
  .د پانګې ګتې د كال په اوږدو كې اوسي  .ب 
  : د مجرايي وړ لګښت  .ج 

  
  افغانۍ  2000                      پر انتفاعي معاملو باندې ماليه                     .1
  افغانۍ  200000                                                   اداري لګښت                  .2
  افغانۍ 202000           د مجرايي وړ مجموعي لګښت   .3
  افغانۍ  398000    )د برخو ترمنځ توپير) ب(او ) الف( د (د ماليې وړ عوايد  .4
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 وركړې  د بيمې د شركتونو د مجرايي وړ 

   :دوه پنځوسمه ماده 
 : د بيمې د شركتونو،  الندې لګښتونه او وركړې د هغو له عوايدو څخه  د مجرايي وړ دي  )1(

  
له هغې بيمې څخه رامنځته وركړل شوى مبلغ چې د بيمې حق د هغۀ له دركه د مالياتو تابع  .1

 . وي
  . كمېشن او د صادريدو نور لګښتونه چې د بيمې حق د هغو له دركه د مالياتو تابع وي .2
 . لګښتونه چې د بيمې حق د هغو له دركه د ماليې تابع وي د بيا بيمې .3
د ادعاګانو د زيان د جبران  په غرض په زيرمو كې زياتوالى، پدې شرص چې هغه ډول  .4

زيرمې د حمل او نقل د بيمې د حق له سل په سلو كې او د هغو زيانونو او پيښو د امكاناتو د 
كال په اوږدوكې  السته راغلى، تجاوز   بيمې د حق له پنځوس په سلو كې څخه چې د مالي

 . ونكړي
د هغې بيمې چې په هغې پورې  دبيمې اړوند حق د ماليې تابع وي، د عملياتو د ضرر په  .5

پدې شرط چې دغه زيرمې د نوموړې بيمې په ساحه كې د پانګې اچول شوي . زيرمو زياتيدل
 . مبلغ له دوه چنده څخه تجاوز ونكړي

فصل كې درج د كار او عملياتو نور اړين لګښتونه  او د دې  قانون په  د دې قانون په دوه يم .6
 . يو پنځوسمه ماده كې درج لګښتونه لدې امر څخه مستثني دي

 
جز كې له درج زيرمو څخه ليږدونه  يا وركړه ، په اړوند مالي ) 5او  4( فقرې په ) 1(د دې مادې د )   2(

كال كې دماليې وړ عوايد جوړوي ، له  ادعاګانو يا حقيقي زيانونو يا په پيسو باندې  د سهم له 
 . ګټې څخه رامنځته شوې ليږدونه  او وركړه له دې امر څخه مستثنې ده

   
  
  

كومه  بيمه چې  د بيمې د حق له دركه  يې عوايد د ماليې تابع دي  د ضرر او  جز لمخې،  1مې مادې د 52د   1. 52
د يادونې وړ ده چې  د پيښو او ضرر بيمو د  لګښت  عوايد له نورو  .  ښو له بيمې سره تړاو  لريېپ

نو له دې كبله  د  بيمې د هغه حق په ګډون چې پرعايداتو باندې د مالياتو تابع دي  . فعاليتونوسره ورته دي
و قانوني لګښت ګڼل كيږي ، ټول عوايد او د وركړل شوو ادعاګانو په ګډون چې دكار او فعاليت ضروري ا

اووم فصل   په اصل كې  د پيښو او د . ټول تاديات  د عوايدو د محاسبې پرمهال د مجرايي وړ ماليې تابع دي
برخه كې )   5او  4( فقرې په ) 1(مادې   52ضرر بيمو او په زيرمو  كې د زياتوالي  په اړه،  له څنګه چې  د 

  .  راغلي دي،  حكم كوي
  

شوى   تشرېح برخو كې )  5او  4( فقرې په ) 1(مادې د   52سره له دې چې  پرعايداتو باندې د مالياتوقانون  د   2. 52
هغه زياتوالى  چې په زيرمو كې  منځ ته راځي د مجرايي وړ دي،  هرهغه ليږدونه چې د ادعاګانو او ضرر له 

كه چيرې  د سهم .   باندې د مالياتو تابع ګرځيتادياتو نه پرته  دنورو موخو لپاره صورت و مومي  پرعايداتو 
مادې پراساس د سهم له دغې ګټې  46ګټه سهم لرونكو ته وركړل شي ، پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د 

كه چيرې له مالي وجوه  دهغې احتياطې پانګې اچونې نه . څخه بايد ماليه وضع  او حكومت ته و سپارل شي
ې ګټه لري  د نورو اهدافو لپاره  ګټه  واخيستل شي ،  دغه ګټه اخيستنه هم له پرته چې په سمه توګه نغد
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دهغه قانون  د نه موجوديت . زيرمې څخه د ليږد په ډول ګڼل كيږي  او پرعايداتو باندې د مالياتو تابع ګرځي
د زيرمې  په صورت كې چې  پراساس يې د بيمه شركت پانګه  اچونه  اداره كړل شي ، د ماليې وزارت بايد

كه چيرې داسې وي چې  نا اټكل شوي او . موخه او د زيرمې د هرې پانګې اچونې  ډول ترغور الندې ونيسي
، نو ) چې د دغو  زيرمو له  جوړولو څخه موخه همدغه امردې(  غير معمولي ضررونه  ترپوښښ الندې راشي 

په يو ه مناسب وخت كې د .  وجود ولريد پيښو  د بيمې ادعاګانې او ضرر  په مقابل كې بايد نغدي زيرمې 
پيسو په بدل كې  د پانګې اچونې پلور او تبادله  بايد د پانګې اچونې په اړوند د ادعاګانو د حل لپاره د 

كه چيرې د پانګې اچونه له نغدي شرايطو سره برابر وي ، له زيرموڅخه . ماليې له وزارت سره  مرسته وكړي
ه چيرې له دغه ډول شرايطو سره  برابر نه وي  ، داسې ګڼل كيږي چې  له ليږدونه صورت نه مومي  ولې ك

  . زيرموڅخه ليږدونه  صورت نيولى دې  او  د ماليې تابع ګرځي
  

        .                                  د پيښو بيمې يو شركت د خپل دفتر، نورو دفترونو او دوكانونو د جوړولو په موخه يو ودانۍ ابادوي  : بېلګه
.  د ادعاګانو په زيرمو كې د موجوده  پيسو ډېره برخه په  د دغه جايداد په جوړولو كې په مصرف رسيدلې ده

د پور مبلغ . پاتې لګښت يې هغه بانك په غاړه اخلي چې  د پانګې اچونې په چارو كې مالي پور وركوي
هغه پيسې چې  په دغه كار .  پور وركړل  شوى دېتقريباَ د هغه مبلغ ډېره برخه ده چې  د دغې و دانۍ لپاره  په 

د .  كې په مصرف رسيدلي دي  بايد له زيرمې څخه  د ليږدونې  په توګه و ګڼل شي او د ماليې تابع ګرځي
ودانۍ دغه معامله  له مالي پور نه برعالوه  په اسانۍ سره په نغدو پيسو  باندې نه تبدليږي  او د زيرمې  

په بل عبارت ، كه چيرې ټول لګښت او يا د جايداد بيه  د ادعاګانو د زيرمې .  كيداى مقاصد نه شي استفاده
له پيسو څخه  په  بشپړه توګه  وركړل شوې واى ، د بيمې شركت كوالى شول  له يو بانك څخه د مالي پور  

ه كې شامل په تعهد ليك كې موجوده مقدار داسې ګڼل كيده چې د زيرمې شرايط پ. تعهد ليك ترالسه كړي 
دي او داسې منل كيده چې د مجموعي لګښت  او تعهد ليك  ترمنځ توپير ليږدول شوى دې ، نو له دغه كبله 

  . د ماليې تابع ګرځې
  

د ادعاګانو د زيرمو او د بيمه شوو ګټې  د بيمې له هغه  معاف حق  څخه  چې پرعايداتو باندې د مالياتو      3. 52
كې  معموالَ د بيمې د حق  او د وجوه  له پانګې اچو نې څخه د السته  زېرمهماده كې درج دي ، په    50قانون په   

سره له دې چې  د ماليې له وركړې نه پرته  له پانګې اچونې څخه  د .  راغلو عوايدو له كبله غښتلى كيږي
يي اجازه نه وركوي ،  د بيمې له حق كې د زياتوالي لپاره  د مجرا زېرمهالسته راغلو عوايدو له كبله په دغه 

څخه هغه ترالسه شوي عوايد چې په دغه ډول زيرمو كې جمع شوي دي  د هغو عوايدو په توګه ګڼل كيږي چې 
د دغه توپير دليل دا دې چې د بيمه شوو او يا نورو اشخاصو او يا دهغوۍ د . له ماليې څخه معاف دي

دغه ګټه  په  نظري  توګه  پېرودل شوې  . باندې د مالياتو تابع  نه ده استازو لخوا  ترالسه شوې ګټه  پرعايداتو
دا چې د دغې ګټې يوه برخه د پانګې اچونې څخه ترالسه .   او هغوۍ ته  د بيمه شوو لخوا وركړل شوې ده

  كيږي ، په دغه ګټه كې يو عوايدي عنصر وجود لري   او د هغۀ پرالسته راوړونكي باندې  په مستقيمه توګه
د بيمې نوموړى شركت  د پانګې اچونې د هغو عوايدو له دركه چې په .  د ماليې وضع كول  ناشونى بريښي

د . كې  ور اضافه شوي  دي  د ماليې تابع دې  او بيا وروسته السته راوړونكي ته ليږدول كيږي  زېرمهنوموړې 
راغلو عوايدو  له دركه په نا مستقيمه عوايدو السته راوړونكى د پانګې اچونې  له هرې برخې څخه د السته 

  .  توګه د ماليې تابع ګرځي
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  ولد بيمې د بهرنيو شركتونو د ماليې وړ عوايد و تثبيت

  :  دري پنځوسمه ماده
د بيمې له هغۀ حق څخه رامنځته شوي عوايد چې د بيمې شركت په واسطه د افغانستان له دننه څخه 

 :  يداتو د مالياتو تابع ديعا الس ته راځي، په الندې توګه پر
  
له دننه څخه  هېوادد بيمې د هغۀ حق د مبلغ اندازه چې شركت يې د مالي كال په ترڅ كې د  .1

  . الس ته راوړي ، معلومه كړي
ونو هېوادد بيمې د هغۀ حق د ټول مبلغ اندازه  چې شركت د مالي كال په ترڅ كې له مختلفو  .2

  . څخه الس ته راوړي دي ، وټاكل شي
ونو كې له خپلو هېوادپرعايداتو باندې د مالياتو او دسهم د ګټې له وركړې د مخه په نورو  .3

 . فعاليتونو څخه د شركت د خالصو عوايدو اندازه ، تثبيت شي
جز كې له ) 3(جز پر درج ټاكلى مبلغ باندې تقسيم ، په )  2(جز كې درج ټاكلى مبلغ په ) 1(په  .4

 . يې له وړ عوايدو څخه عبارت ديدرج ټاكلي مبلغ سره ضرب ، د مال
    

  
د يوۀ افغان مېشت حقيقي شخص اويا د هغۀ حكمي شخص لخوا چې د افغانستان د قوانينو پر اساس جوړ   1. 53

شوى،  د بيمې يوۀ بهرني شركت ته تاديه شوى د بيمې حق د هغو عوايدو په توګه ګڼل كيږي چې په 
د بيمې . ع ګرځيافغانستان كې د كورنيو سرچينو څخه السته راغلي دي او پرعايداتو باندې د مالياتو تاب

هغه نوى حق هم په دغه امر كې شامل دې چې د يوه افغاني بيمه شركت لخوا بهرني بيمه شركت ته  تاديه 
د افغانستان له كورنيو سرچينو څخه  د يوۀ بهرني شركت د ماليې وړ عوايد په الندې ډول ټاكل . كيږي
  : كيږي
ومول  چې په همدغه مالي كال كې د د بيمې له حق څخه د السته راغلو مجموعي عوايدو  معل  .أ 

ونو څخه  يې ترالسه كړي هېوادبهرني بيمه شركت  هغه السته راغلي عوايد دي چې له  ټولو 
  .دي

  .له ټولو سرچينو څخه د بهرني شركت د ناخالصو مجموعي عوايدو معلومول  .ب 
  .بيمه شوو ته  د خسارې د تاديه شوي مجموعي جبران  معلومول  .ج 
كې د زياتوالي نه موخه د كال له پيل  زېرمهپه . ( مو كې  د زياتوالي معلومول د بيمه شوو په زير  .د 

  ).كې خالص زياتوالى دې  زېرمهنه د كال ترپايه پورې په 
پرعايداتو باندې له مالياتو ، ونډه ( د فعاليت د پرمخ وړلو لپاره ضروري مجموعي لګښت   .ه 

  ). ې له زياتوالي نه پرته لرونكو ته د ونډې له وركړل شوې ګټې  او په زيرمو ك
  . په برخو كې معلوم شوي مبالغ  سره جمع كيږي) هـ( او ) د( ،)ج( په   .و 
په برخه كې السته راغلې ) و( ونو څخه  د بهرني شركت  ترالسه شوي عوايد د هېوادله ټولو   .ز 

ونو له سرچينو څخه د السته راغلو مجموعي هېوادمجموعه د كال په اوږدو كې د نورو 
  . د منفي كولو له ليارې معلومول) چې  د ب په برخه كې ترالسه شوي دي (  عوايدو

  .په هماغه مالي كال كې له افغانستان څخه  د بيمې د السته راغلو مجموعي عوايدو معلومول  .ح 
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د نوموړي )  برخه " ز "  د(  ونو څخه  د بهرني شركت السته راغلي خالص عوايد هېوادله ټولو   .ط 
ونو څخه السته راوړي هېوادشركت پر هغو عوايدو تقسيم چې د بيمې   د حق له دركه يې له نورو 

  ). برخه "الف " د ( دي 
ونو څخه  د بيمې د حق له دركه  هغه عوايد ښيي چې هېوادد  تقسيم پورتنى حاصل  له ټولو   .ي 

  . خالص عوايد دي
برخې په حاصل )  ط ( سته راغلو مجموعي عوايد  د په افغانستان كې د بيمې له حق څخه  د ال  .ك 

  . كې ضربيږي
٪  نورم پر  20دي  او  د  د ضرب حاصل  د افغانستان له كورنيو عوايدو څخه  د ماليې وړ عوايد   .ل 

  . اساس د ماليې تابع ګرځي
  
ډول كسرات مجاز  هېڅي په برخه كې ياد شوي د) ط ( د يادونې وړ ده چې  د ماليې وړ له هغو عوايدو چې د   :  تبصره

  . نه دي  ځكه چې د نوموړې برخې فورمول  ټول كسرات د حد اوسط پر اساس ترتيبوي
  

افغانۍ د  600000كال كې يو بهرني شركت ته  1384په افغانستان كې د يوۀ بهرني بيمه شركت نماينده ګۍ په     :بېلګه
  : په افغانستان كې د بهرني شركت د ماليې وړ عوايد په الندې ډول محاسبه كيږي. بيمې حق وركوي

  
كې د بهرني شركت  د  بيمې ) كال سره لمخېت ولري  1384هغه ميعادچې له ( لمريز كال 1384په   .أ 

  . امريكايي ډالرو ته رسيږي 25000000له حق څخه السته راغلي مجموعي عوايد  
امريكايي ډالرو ته    30000000ه ټولو سرچينو څخه د بهرني شركت السته راغلي ناخالص عوايد ل  .ب 

  . رسيږي
 19000000) لكه ادعاګانې او ګټې ( بيمه شوو ته  د خسارې  لپاره   د تاديه شوي جبران مجموعه   .ج 

  . امريكايي ډالرو ته رسيږي
  . يي ډالرو ته رسيږيامريكا   7000000د بيمه شوو په زيرمو كې زياتوالى    .د 
  . امريكايي ډالرو ته رسيږي 1500000ضروري  لګښت   د فعاليت د ترسره كولو لپاره   .ه 
 : برخو مجموعي ارقام په الندې ډول ټاكل كيږي) هـ ( او ) د ( ، ) ج( د   .و 

  
  امريكايي ډالر  19000000برخه )  ج ( د 
  امريكايي ډالر   70000000برخه ) د ( د 
  امريكايي ډالر  1500000برخه ) هـ (  د 

  امريكايي ډالر  27500000مجموعه       
  

.  ونو څخه د بهرني شركت لخوا  السته راغلي  مجموعي عوايد بايد معلوم كړل شيهېوادله ټولو   .ز 
) ب( امريكايي ډالرو ته رسيږي  بايد د   27500000په برخه كې السته راغلى مبلغ چې ) و( نو  د 

  . له مبلغ څخه منفي كړل شيبرخې 
 

 :  د بيلګې په ډول
 
 امريكايي ډالر    2500000= امريكايي ډالر     27500000  –امريكايي ډالر   
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لمريزكال كې په  1384د هغو السته راغلو عوايدو مجموعه  بايد معلوم كړلي شي چې  په    .ح 
 .   افغانۍ دې 600000په دغه بېلګه كې السته راغلى مبلغ  .   افغانستان كې السته راغلي دي

 . برخې پر مبلغ باندې ووېشل شي) الف ( برخې السته راغلى مبلغ بايد د ) ز ( د   .ط 

   1/  10= امريكايي ډالر    2500000÷  امريكايي ډالر   25000000  .ي 
  . دي 1/ 10خه د بيمې  د حق  له دركه السته راغلي اوسط عوايد ونو څهېوادله ټولو   .ك 
  1/ 10په افغانستان كې د بيمې د حق  السته راغلي  برخې له محاسبې څخه څرګنديږي چې ) ط ( د   .ل 

له افغاني سرچينو څخه السته راغلي د بهرني . عوايد بايد دخالصو وايدو په توګه و ګڼل شي 
  افغانۍ  60000= افغانۍ  600000×  1/  10   :الندې ډول ديشركت  د ماليې وړعوايد په 

  
افغانيو خالصو عوايدو له دركه  په افغانستان كې تاديه  60000هغه ماليه چې بايد د بهرنى شركت لخوا  د  

٪  ده  او  يا هغه ماليه چې بايد د خالصو عوايدو له دركه  په افغانستان  كې تاديه كړل  20كړل شي د دغه مبلغ 
  . افغانۍ ده 12000شي 

  
نمايندګې هم د هغې  ګټې له كبله چې  د بيمې د پلور له دركه يې السته راوړي پرعايداتو باندې د مالياتو   : تبصره

  .تابع ګرځي
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  اتم فصل  

  
اچونې  هبانكونو، سهامي شركتونو، پور او پانګد 

  ماليه 
  

   پورې  57مادې نه تر    54له  
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 ې او فايدېګټ ته تابع مالياتو

   : څلور پنځوسمه ماده
ټكټ، تخفيف يا تنزيل، كرايې، فيس، كمېشن او  يمعاملو څخه د سهم د ګټې ، پول له پانګه ايزو 

ګټې له دركه د بانكونو، سهامي شركتونو، پور او پانګې اچونې عايدات ګټې له دركه  د بانكونو، 
 . عايداتو باندې  د مالياتو تابع دي سهامي شركتونو، پور او پانګې اچونې عايدات، پر

  
  

د   عايداتو رپامانات  او هغه پانګې چې  د بانكونو ، رهني او پانګه ايزو  شركتونو لخوا ترالسه كيږي    1. 54
  . مالياتو او پر انتفاعي معاملو باندې د مالياتو  تابع نه دي

  
يو بانك د مالي كال په اوږدو كې له خپلو پېرودونكو څخه  د جاري او پس انداز په حسابونو كې د تحويلي        :  بېلګه

نوموړى بانك  د  همدغه كال په اوږدو كې  د تاديه شوي  پور د .  افغانۍ السته راوړي  20000000له دركه  
افغانۍ پرعايداتو   20000000ې تحويل شوې  په دغه حالت ك. افغانۍ السته راوړي  5000000ټكټانې له دركه 

افغانۍ  د دواړو   50000000يواځې . باندې د مالياتو او پرانتفاعي معاملو باندې   د ماليې تابع نه ګرځي 
د قانون لمخې  د ماليې .  تابع ګرځي) پرعايداتو باندې ماليات او پر انتفاعي معاملو باندې ماليات ( ماليو 

  . افغانيو نه  د مجرايي وړ لګښت له منفي كولو نه وروسته پاتې كيږي  5000000چې د  وړ عوايد هغه دي 
  

د افغانستان  د دولت  او يا ښارواليو د اسنادو له  دركه  ترالسه شوي عوايد پرعايداتو باندې د مالياتو   2. 54
د پور د اسنادو د صادرولو له دغه حكم .  فقرې پراساس  له مالياتو څخه معاف دي) 12(مادې  د  ) 14(قانون د

  . كبله  د بانكونو ، رهني او پانګه ايزو شركتونو  پرعوايدو باندې  هم د تطبيق وړ دې
  

د .  افغانۍ د ټكټانې د عوايدو په توګه  السته راوړي دي  5000000د كال په اوږدو كې يو سوداګريز بانك   :  بېلګه
نوموړى مبلغ  پرعايداتو .  تي اسنادو له دركه ترالسه شوي ديافغنۍ د دول  400000دغو پيسو له جملې څخه 

افغانۍ دي  بايد د السته راغلو   5000000د ټكټانې مجموعي عوايد چې   .باندې له مالياتو څخه معاف دې
  400000د سوداګريز بانك د ماليې وړ عوايدو د معلومولو په موخه بايد  . عوايدو په توګه رپوټ  كړل شي

 . ه نوموړي مبلغ څخه  وضع كړل شيافغانۍ ل
  
  

 يئد اړينو لګښتونو مجرا
   :پنځه پنځوسمه ماده 

د  . د دې قانون   په څلور پنځوسمه  ماده له درج عوايدو څخه د كار اړين لګښتونه د مجرايي وړ دي
پانګه ايزو معاملو له دركه زياتونه، د پورونو او په پيسو باندې د سهم د ګټې د وركړې له دركه د 

 . زيانونو په وړاندې پر زيرمې باندې زياتوالى هم د مجرايي وړ دى
     

ې  اچونې له د بانكي امانتونو د  خاوندانو او يا د پانګه اچوونكو لخوا  له  بانك  او يا له رهني او د پانګ  1. 55
بانكي امانتونه  او پانګه اچونه  د .  شركتونو څخه  اخستنه  د هغوۍ له عوايدو څخه د مجرايي وړ نه دي

هغوۍ د تاديې په وخت كې  د بانك ، رهني او يا د پانګې اچونې  شركت  د عوايدو په توګه نه ګڼل كيږي ، د 
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بانك  او يا د پور او پانګې اچونې د شركت لخو ا  د بيا بانكي امانتونو خاوندانو او يا پانګه اچوونكو ته  د 
  : وركړې په وخت كې  نوموړى مبلغ  د لګښت په توګه هم نه شمېر ل كيږي

  
  : د بانكې اماناتو له دركه د يو بانك صورت حساب الندې  ارقام  ښيي  :  بېلګه

  
  افغانۍ  60000000     د كال په پيل كې امانتونه                                   .أ 
  د كال په اوږدو كې امانتونه    .ب 

  
  افغانۍ  20000000   د كال په اوږدو كې السته راغلي امانتونه     .1
 افغانۍ  15000000   د كال په اوږدو كې  اخستنه                                .2
 د كال په اوږدو كې خالص امانتونه                                  .3

  افغانۍ   5000000   )      موړي  او  دويم  قلم  ترمنځ  توپيرد لو(  
 

  افغانۍ   65000000   د كال په پاى كې امانتونه                   .ج 
  

دغه صورت حساب يواځې د حساب خاوندانو ته د بانك .  هرډول زياتوالى نه عوايد او نه  هم لګښت دې
پر پورتنيو مبالغو باندې نه  پرعايداتو باندې ماليات  او نه هم د انتفاعي معاملو ماليه .  پورونه  ښيي
  . تطبيقيږي

  
و او پانګه اچونې خاوندانو ته  تاديه شوې  ټكټانه د د بانك او  پانګه اچوونكي شركت لخوا  د بانكي امانات  2. 55

پرعايداتو باندې  د مالياتو قانون  . بانك او يا د پانګه اچوونكي شركت  له عوايدو څخه  د مجرايي وړ دي
د بانك ، د رهني او .  د مجرايي وړ ده " د سوداګريزو پورونو ټكټانه " فقره حكم كوي چې )  4( مادې )  18( د

له ټكټانې څخه د عوايدو د ترالسه كولو په موخه  د :  پانګه اچوونكو شركتونو   فعاليتونه په الندې ډول دي
هغه ټكټانه چې  د بانك او يا .  اماناتو له دركه  د پيسو منل ، د هغوۍ ساتل او بيا وركړه  پور اخستونكو ته 

ركت لخوا  وركول كيږي ، د دغه ډول فعاليت د پرمخه وړلو لپاره يو اړين لګښت  دې  او د پانګه اچونكي ش
هغه كسان چې اضافي وجوه په اختيار كې لري دې ته هڅوي چې نوموړې وجوه   په بانك او يا  د پانګې 

  . اچونې په شركت كې د امانت په ډول وساتي
  

د ټكټانې ، د ونډې ګټې ، له پور او پانګې اچونې نه د ترالسه شوې يو بانك د يوۀ مالي كال په اوږدوكې   :   بېلګه
د همدغه كال په اوږدو كې  د بانكي امانتونو هغو خاوندانو ته . افغانۍ  السته راوړي 5000000ګټې  له دركه  

 افغانۍ  وركوي او يا په   3500000چې  د پس انداز په حساب كې يې پيسې اچولي دي  د ټكټانې په توګه 
افغانۍ د نورو اړينو لګښتونو په شان د كاري اړين  3500000له  عوايدو څخه .   نظر كې  ده چې وريې كړي

  . لګښت په توګه  دمجرايي وړ دي
  

چې د بانك او يا پانګه څخه  عبارت خساره  ده " له  پانګه ايزو معاملو څخه  د رامنځ ته شوي ضرر  "     3. 55
د ونډې  اسنادو له .   اسنادو  او  د ونډې  د پلور  په وخت كې  رامنځته كيږي اچوونكي شركت لخوا  د پور د

پلور ، پور او پانګې  څخه د ترالسه شوي  مبلغ او داسې نور او د هغه  مبلغ ترمنځ  توپير چې  د بانك او 
  . پانګه اچوونكي شركت لخوا د ضمانت په توګه تاديه شوي دي ،   له ضرر  څخه عبارت دې
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٪ كلنۍ  4لمريز كال كې صادرشوي دي  د  1385يو بانك  دپور هغه  ګڼ شمېر  اسناد چې د  دولت لخو ا  په    : ګهبېل 
چې د صادريدو او ( افغانۍ  1000د پور د هر سند په بدل كې نوموړى شركت .  ټكټانى سره  پيريدلي دي

بانك په خپلو محاسبوي اسنادو كې د هر سند . تاديه كړي دي) د هرسند اصلي بيه وه  پېرودلو په وخت كې 
لمريز كال كې دولت د پور  يو شمېر  اسناد له څلور نيم فيصده كلنې  1387په . افغانۍ ثبت كړې ده  1000بيه  

لمريز  1385چې په  د غې صادرونې په بازار كې د پور د هغو اسنادو  ارزښت  را ټيټ كړ. ټكټانې صادر كړل 
لمريز كال  كې د صادرشوو پور اسنادو  1385نوموړى بانك  په .   ٪ ټكټانې سره صادر شوي وه 4كال كې  له 

افغانۍ   1000نوموړي اسناد چې د يوۀ سند بيه .  افغانۍ  مجموعي بيې سره پلوري 90000قطعي په  100څخه  
افغانۍ  10000افغانۍ ده  په اسنادو كې ثبت شوې ده  په   100000قطعو اسنادو مجموعي بيه  چې  100او يا د 

  . مالي كال كې د مجرايي وړ دې 1387دغه ضرر د بانك د لګښت په توګه په  .  و پلورل شول) ضرر( تاوان 
  

  
 زياتوالى  و كېزيرم

  :  شپږ پنځوسمه ماده
د پورونو له دركه  د زيانونو په وړاندې پر زيرمې  باندې زياتوالى په هغۀ شرط د مجرايي وړ دى 
چې د مالي كال په پاى كې د نه وركړل شوو اصلو پورونو په سلو كې له پنځه وېشتو څخه تجاوز و 

يا  له نوموړې  زيرمې څخه هره ليږدونه ) د هغې په استثني چې د زيرمې په هدف وي . ( نكړي
وركړې  د هغۀ مالي كال چې پكې ليږيدنې يا وركړړ صورت موندلى دى ، د ماليې د وركړې وړ 

  . عايدات جوړوي
 

  
  

د نا تاديه شوو   زېرمهكه چيرې  د مالي كال په پاى كې د پور له دركه  د رامنځته شوي ضرر  په مقابل كې      1.  56
٪ څخه تجاوز و نكړي او په دغه ډول زيرمو كې زياتوالى هم د مالي كال په اوږدو كې  25پورونو له كبله  له  

كې د زياتوالي په توګه  د مجرايي وړ دې چې د كال په پاى  زېرمهصورت موندلى وي، يواځې هغه مبلغ  په 
  . ٪   ته ورسوي 25د نا تاديه شوو پورونو    زېرمهكې  نوموړې  

  
كې   زېرمهلمريز كال په نيمايي كې يو  بانك له پور څخه درا منځته كيدونكو  ضررونو لپاره په خپله  1385د :   بېلګه  1

د ناديه شوو   زېرمهد كال پاى كې  نا تاديه شو ي پورونه  كميږي  او د ضرر .  افغانۍ ور زياتې كړې  200000
كې د زياتوالي  هغه برخه چې د كال په لومړيو كې صورت   زېرمهنو په .  ٪  څخه زياتيږي 25پورونو له  

لمريز كال په پيل كې له  پور څخه د رامنځته كيدونكي  1385كه چيرې د .     موندلى وه  دمجرايي وړ نه دي
  24500000شوي پورونه  كال په پاى كې نا تاديه  1385افغانۍ وي  او د  6000000   زېرمهضرر په مقابل كې 

  : افغانيو ته ورسيږي ،  د مجرايي وړ مبلغ   د الندې محاسبې له مخې معلوميږي
  

  افغانۍ  6000000      كال په پيل كې   1385د  -   زېرمهد تاوان په مقابل كې   .أ 
  افغانۍ   200000      كال په نيمايي كې  1385د   -باندې زياتوالى   زېرمهپه   .ب 
  افغانۍ  6200000          زېرمهپاى كې  لمريز كال په 1385د   .ج 
  افغانۍ   24500000                لمريز كال په پاى كې نا تاديه شوي پورونه  1385د   .د 
  افغانۍ   6125000          ٪ نا تاديه شوي پورونه   25  .ه 
  افغانۍ   75000     )   6125000 – 6200000( باندې  زياتوالى   زېرمهپه   .و 
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  افغانۍ 125000   باندې زياتوالى چې د مجرايي وړ دې   زېرمهكال كې په  1385په     .ز 
    )   75000 – 200000(   .ح 

 
باندې  زياتې شوي دي ، د ماليې  زېرمهافغانۍ  د مالي كال په اوږدو كې  په نوموړې  200000سره له دې چې 

  . افغانۍ  د مجرايي وړ دي 125000وړ عوايدو د محاسبې په وخت كې يواځې 
  
او زياتوالى  په داسې يو توپير سره ولري چې د كال په پاى كې   نا  زېرمهرې عين بانك  داسې لومړنې كه چي  :  بېلګه 2

افغانيو زياتوالي  200000افغانيو او يا هم له هغه  څخه لږ مبلغ ته ورسيږي ، د  24000000تاديه شوي پورونه 
(   نه ده ځكه  د ناتاديه شوو پورونوبرخه چې د كال په نيمايي كې يې صورت موندلى دې ، د مجرايي وړ  هېڅ

افغانيو ته رسيږي چې دغه مبلغ   د  6000000   زېرمه٪  مجاز  25د ضرر  په مقابل كې )  افغانۍ 24000000
   .زياتوالي له منځته راتلو نه وړاندې د  زيرمې په توګه  شتون درلود 

  
د قانون لمخې  د زيرمې له  مجوزې اندازې څخه  تجاوز وكړي ،   زېرمهكه چيرې  د پور  د  ضرر په مقابل كې       2.  56

بانك او يا پانګه اچوونكى شركت كوالى شي  اضافي وجوه  وليږدوي  او  له پور څخه د رامنځته شوو 
كه  چيرې دغه  دغه مبالغ  د زيرمې د پخواني    .ضررونو نه پرته د نورو موخو لپاره  ورڅخه استفاده وكړي

كه چيرې له  .  ليږدونه  د هغه زياتوالي څخه  زيات نه وي چې  د مجرايي وړ نه دي ،  نو  دماليې تابع نه ګرځي
هغه زياتوالى چې  له عوايدو څخه د ماليې له (هغه وجوه  زياتوالى صورت ومومي چې  د ماليې وړ نه دي 

دغه ډول ليږدول شوي .   ، دغه ډول ليږدونه  هم د ماليې تابع ګرځي)اندې  كسر شو ى ويوضع كولو نه وړ
  . مبالغ  په هغه كال كې د عوايدو په توګه د ماليې وړ دي چې له زيرمې څخه اخستل شوي دي

  
او يا د بانك د جواز له هغې زيرمې څخه  زياته ده چې د قانون   زېرمهد پورونو د ضرر په مقابل كې د يو بانك : بېلګه  1

پر عايداتو د  8000000افغانۍ دي چې له دې جملې څخه  10000000 زېرمهنوموړې .  ليك پر اساس جواز لري
 2000000ياد بانك . مالياتو د محاسبې پرمهال له عوايدو څخه د وضع شوو زياتونو له جملې څخه ګڼل كيږي

دغه انتقال پر عايداتو د مالياتو . ړولو لپاره انتقاليږيافغانۍ له دې زېرمې څخه بانك ته د نوې ودانۍ د جو
افغانۍ وې چې زېرمې ته يې له زياتوالي څخه مخكې د ماليې  2000000تابع نه دى ځكه مخكېنۍ زېرمې كې 

  . تابع وه
  
ا د بانك د له هغې زيرمې څخه  زياته ده چې د قانون   او ي  زېرمهد پورونو د ضرر په مقابل كې د يو بانك   : بېلګه 2

د هغو زياتونو له كبله منځته راغلې ده چې له عوايدو څخه  زېرمهنوموړې .  جواز ليك پر اساس جواز لري
په بل عبارت ، د دغې زيرمې ټول وجوه  پرعايداتو باندې د مالياتو له تاديې نه پرته راجمع .  وضع شوي دي
دا چې .  افغانۍ ليږدوي 250000نوموړى بانك  د تجهيزاتو د پېرودلو په موخه  له زيرمې څخه  .  شوي دي
ونه  د زيرمې په موخه نه ده ترسره شوې ، نوموړى مبلغ په هغه كال كې چې دغه ليږدونه په كې تر سره دغه ليږد

  . ٪ ماليې تابع ګرځي 20په ټولو ماليې وړ عوايدو بانې ور زياتيږي  او د  250000.  شوې ده  د ماليې وړ نه دي
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 لږوالى  /په ارزښت كې زياتوالى
  :  اووه پنځوسمه ماده

د شتمنۍ په  توګه د سهم ، پور او هغو ته د ورته سندونو په ارزښت كې زياتوالى يا لږوالى د دې 
قانون د حكمونو لمخې، ترهغۀ وخته پورې  چې د پلورنې يا تبادلې له الرې يې ځانته  د واقعيت 

يا تبادلې په  ه نيولې نه وي ، د اعتبار وړ ندى كله چې ګټه يا زيان د نوموړ ې  شتمنۍ د پلورنېڅېر 
الرې تحقق و مومي  دغه ګټه يا زيان د هغۀ كال عايدات يا ضرر جوړ وي چې پكې پلورنې يا 

 . تبادلې صورتموندلى دى
   

 
هغه ارزښت لرونكي اسناد او  ونډې  چې  له يو بانك او يا  د پانګې اچونې له نورو شركتونو سره و جود    1.  57

د .  لري،  دهغوې ارزښت بايد د  د قانون  او تجاربو له  په پام كې نيولو سره  د بل ځل لپار ه  و ټاكل  شي
لې  ګټې  پرعايداتو باندې د مالياتو د ارزښت له دغې بيا ټاكنې څخه  رامنځته شوي ضررونه  او السته راغ

كه چيرې يو ارزښت لرونكى سند وپلورل  او يا تبادله شي ،  د .  محاسبې په وخت كې په نظر كې نه نيول كيږي
  .  ماليې وړ عوايدو په مقابل كې  بايد ګټه او ضرر رپوټ كړل شي

  
كالو په اوږدوكې   نوموړي  10د  . شركت  سهمونه  پيريافغانيو په بدل كې يو بانك د يوۀ سهامي  5000000د   :  بېلګه 1

په پايله كې  نوموړي اسناد د .  اسناد خپل ارزښت له السه وركوي او سهامي شركت له ماتې سره مخ كيږي
امانت ايښودنې ځانګړې  پروسې له مخې  د ناكام شوي سهامي شركت څخه چې اسهام يې صادر كړي دي 

افغانۍ  1000000كې د شركت د شتمني  د له منځه تلو نه وروسته  نوموړى بانك  په لسم كال.  پېرودل كيږي
ضرر په هغه كال كې د بانك لخوا د مجرايي وړ دې چې اسهام بيرته وركړل  افغانۍ  4000000.  السته راوړي

  . شوي  ، البته له دغه وخت نه وړاندې د مجرايي وړ نه دې
   

.  فغانيو په بدل كې ارزښت لرونكي اسناد پيري چې ارزښت يې په تدريجي ډول زياتيږيا  5000000يو بانك  د     :بېلګه 2
.  افغانيو په بيه پلوري 7500000كاله وروسته ،نوموړى بانك دغه ارزښت لرونكي اسناد د  5له پيرودنې څخه 

  .  افغانۍ السته راغلې ګټه  په هغه كال كې د مجرايي وړ ده چې دغه اسناد په كې پلورل شوي دي  2500000
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  نهم فصل
  
  

  د عايداتو له سرچينو څخه د مالياتو وضع كول
  

  پورې  63مادې نه تر   58له  
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   تاديه كولاو كول د ماليې وضع 

   : اته پنځوسمه ماده
هغه حقيقي او حكمي انتفاعي او غير انتفاعي اشخاص چې د كاركوونكو شمېر  يې د كال په يوې 
مياشتې كې دوه تنه يا له هغو څخه زيات وي او ڼول وزارتونه ، تصدۍ ، ښاروالۍ  او نورې دولتي 

د  ادارې مكلف دي  د دې قانون په څلورمه ماده كې د درج حكمونو له په پام كې نيول سره ، له 
وركړې وړ ټولو معاشونو او مزردوريو څخه ماليه وضع او  د دولت د عوايدو حساب ته يې و 

 . ليږدوي
  
  

لـه وركـړل شـوو معاشـونو او مزدوريـو څخـه د         اسـتخداموي، افـراد  اشـخاص چـې    هغه انفـرادي او حكمـي     1. 58
  . ماليو پر وضع كولو باندې مكلف دي

  
پورې  داسې كار كـوونكي يـې    15نه تر  5يو انفرادي شخص  د ودانيو د ابادولو  پر فعاليت بوخت دې او له  :   بېلګه 1

نومـــوړى شـــخص مكلـــف دې چـــې د خپلـــو  .  پـــه كـــار ګمـــارلي دي چـــې د مـــاليې وړ عوايـــد الســـته راوړي  
  . كاركوونكو له  معاشونو او مزدوريو څخه ماليه وضع كړي

  
لومړې بېلګه كې ياد شوى شخص  د پانګې د ډېروالـي او د سـاختماني سـترو پـروژو  د ترالسـه كولـو پـه        په   :  بېلګه 2

نومــوړى شــراكت مكلــف دې  د خپلــو هغــو . موخــه لــه  يوبــل شــخص ســره د شــراكت قــرارداد  الســليك كــوي
وايدو سـره  كاركوونكو له معاشونو او  مزدوريو څخه ماليه وضع كړي چې د معاش اندازه يې د ماليې وړ ع

  .  برابره ده 
  

هغه اشخاص كاركوونكي نه ګڼل كيږي چې پـه څرګنـد ډول د معاشـونو پـه جـدول كـې  شـامل نـه دي  ولـې د            2. 58
ځينــو خــدماتو د ترســره كولــو لپــاره  داســې پيســې ترالســه كــوي چــې معــاش او مــزدوري  ورتــه نــه شــي ويــل  

  . د  دغه ډول اشخاصو مزدوري  د موضوعي  ماليې تابع نه ګرځي.  كيداى 
  
.  استخداموي)  مستري(يوكارپوه شخص  برېښنامزو د ترميم لپاره د  برېښناركت په زيرمو كې د شته يو ش  : بېلګه 1

موافقه كوي چې  د نورو هغـو مـوادو  د لګښـت  سـره چـې د تـرميم پـه چـارو كـې          ) مستري(نوموړى  شخص  
ه كـارګر  د دغـه   دا چـې دغـ  .  افغـانيو پـه بـدل كـې ترسـره كـړي       2000ورڅخه استفاده كوي ، د تـرميم دغـه كـار   

شركت د معاشونو په جدول كې د كاركوونكي په توګه  ثبت نه دې او يو ناپيلى قراردادي  دې، نـو نومـوړى   
  . شركت مكلف نه دې چې دغه شخص ته له وركړل شوو پيسو نه ماليه وضع كړي

    
ړى نلـدوان د ټولـو ترميمونـو د    نومـو . يو شركت د خپل دفتر د نلونو د نصبولو لپاره  يو نلدوان استخداموي:  بېلګه 2

بيې په السته راوړلو، د نلونو د نښلولو او نصـبولو ، كـاري لګښـت او د ګټـې د يـوې ځـانګړې  فيصـدۍ پـه         
شركت  نلدوان  ته د هغـو بيلونـو او رسـيدونو لـه مخـې پيسـې       . السته راوړلو په بدل كې استخدام شوى دې
ركت  د مالياتو پر وضع كولـو مكلـف نـه دې ځكـه چـې      نوموړى ش. وركوي چې نلدوان يې  شركت  ته وركوي

  . نلدوان يو مستقل قراردادي  دې
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يو شركت له خښتو جوړيـدونكي د هغـه ديـوال  د ودانولـو لپـاره  مـزدوران  پـه كـار ګمـاري چـې د هغـۀ انګـړ             :  بېلګه 3
اشـي تـه  ورځنـۍ    شـركت دغـو مزدورانـو  او ب   .  چاپير ودانيږي چيرته چـې شـركت  خپـل مالونـه  زخيـره كـوي      

سره له دې چې ياد شوي مزدوران  د شركت په معاشـونو كـې پـه مـوقتي ډول شـامل شـوي       .  مزدوري وركوي
  . دي ، شركت  د ماليې پر وضع كولو ملكف دې

  
 

 ماليه پر كرايې موضوعي د كورونو او ودانيو 
   :نهه پنځوسمه ماده 

هغه كورونه  او  ودانۍ چې د سوداګريزو يا كاري دفترونو د فعاليتونو د سرته رسولو په  )1(
د كور كرايه د موضوعي مالياتو منظور حقيقي يا حكمي اشخاصو ته په كرايه وركول كيږي، 

 : د وركړې تابع په الندې توګه وي
  
وي، پورې انيو افغ 100000تر زرو څخه  10په هغۀ صورت كې چې مياشتنۍ كرايه يې له  .1

  فيصده ده، ٪10ماليه 
 ٪15ماليه وي، پورته زرو څخه  100000په هغۀ صورت كې چې مياشتنۍ كرايه يې له  .2

  .فيصده ده
   

فقره كې د درج كورونو او  ودانيو مستاَجرين مكلف دي  د عوايدو ماليه د ) 1( د دې مادې په  )2(
  . وركړي شوى،هغې كړنالرې لمخې چې د ماليې وزارت په واسطه وضع 

پدې ماده كې  درج ماليه چې د مؤجر  د مالياتي مسؤليت په توګه د مستاَجر په واسطه وضع  )3(
كيږي هغه كرايه ګڼل كيږي چې مؤجر ته وركړل شوې ده، دغه ماليه د مؤجر د مالياتي مسؤليت 

د كرايې د . وركړه حسابيږي او د ماليې  د وركړې په وخت كې مجرايي وركول كيږي وړاندې
وركړې په اړه  د مؤجر او مستاَجر ترمنځ د شخړې د رامنځته كيدو په صورت كې ،مستاَجر 
كوالى شي د وضع شوو مالياتو سند د كرايې د وركړې د سند په توګه اړوندو مقاماتو ته 

  . وړاندې كړي
چې له جايداد څخه د ګټې اخستنې په بدل كې ترالسه كيږي، الندې ډولونه پكې هغه وركړې  )4(

 :  شامل دي
 
هر ډول پولي واحد ، مالونه ، خدمتونه  او هر ډول ګټه چې شخص يا اشخاص يې د  .1

 . ملكيت د په كرايې وركولو له الرې السته راوړي 
لګښت ، په ملكيت كې د هغو ترميماتو او بيا جوړ ونې لګښتونه چې د مستاَجر په   .2

 . صورت مومي
  

په هغۀ صورت كې چې د ملكيت كرايه د هغۀ له واقعي ارزښت څخه لږ وي ، د ماليې وزارت  )5(
 . ت په واسطه تثبيت كړيئكوالى شي كرايه د ورځې د نرخ لمخې  د واكمن هي

د معاملو د الرښوونې دفترونه مكلف دي  د قرار داد  د عقدولو په وخت كې د منعقده قرارداد  )6(
يوه كاپي د ماليې وزارت ته وركړي  د معاملو د الرښوونې لخوا د ځنډ يا په سندونو كې د 
تزوير په صورت كې ، د ماليې وزارت  د څيړنې په منظور ، موضوع رسماَ د عدليې وزارت ته 

  . ړيخبر ورك
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كه چيرې ثابته شي چې كرايه د ورځې له نرخ څخه په سلو كې شل لږ تثبيت شوې ده ،  د دې  )7(
د كرايې د تثبيت په . فقرې د حكم له په پام كې نيولو سره  اجراات صورت مومي ) 5(مادې د 

هكله د اختالف په صورت كې ، مؤجر مكلف دى ثابت كړي چې د ماليې وزارت لخوا ټاكل 
حت نلري، د غه حكم هغه وخت د تطبيق وړ ګڼل كيږي چې د ماليې وزارت د اسې شوى نرخ  ص

داليل او سندونه راوړي  چې په قرارداد كې د درج شوې كرايې  مقدار له هغۀ څخه لږ دى چې 
پدې صورت كې  د ماليې وزارت كوالى شي مؤجر مكلف كړي څو د قرارداد په .  وركول كيږي

خه قرارداد كې د درج شوې بيې لمخې د دمخني قرارداد د مودې ختم كې ، خپل ملكيت  په دم
 . دوه برابره ، د ماليې وزارت په واك كې وركړي

كه چيرې د وركړې وړ ماليه د ټاكلې نيټې وروسته په پنځلسو ورځو كې ور نكړل شي ،  الندې  )8(
 : اجرااَت صورت مومي

 
ه كولو لپاره ، د كرايې په يوۀ له جايداد څخه د ګټې اخستنې په بدل كې د پيسو د ترالس .1

موافقه  ليك يا قرارداد كې د شخص مؤجر حق داسې عملي كيږي چې پورته ذكر شوى 
حق ، د دولت د استازي په صفت  د ماليې وزارت له ليكلي يادښت وروسته مؤقتاَ 

 . ماليې وزارت ته ليږدول كيږي
دښت له ترالسه كولو وروسته كه چير ې مستاَ جر د وركړې وړ ماليه د ماليې وزارت د يا .2

ورځو كې تحويل نكړي ، د كرايې په قرارداد يا ورته قراردادونو كې د مؤجر )  30(په  
حق، د كرايې د نه وركولو له امله د كرايه نشين  د ايستلو لپاره پداسې ډول عملي كيږي 

 . چې نوموړى حق د  دولت د استازي په توګه د ماليې وزارت ته وليږديزي
دغه حالت ترهغۀ وخته پورې باقي پاتې كيږي چې د ماليې وزارت له كرايې او د دې  .3

قانون په شپاړلسم فصل كې درج  د وركړې وړ هر ډول اضافي ماليې څخه را پيدا شوي 
 . عوايد ترالسه كړي

      
   

  
هغه حكمي او حقيقي اشخاص چې له يوې ودانې څخه  د اقتصادي او يا دفتري فعاليتونو لپاره  كار اخلي    1. 59

مه ماده كې د مندرج لمخې موضوعي ماليه 59په دې مكلف دي چې په او په  بدل كې كرايه وركوي،  
وعي وركړه  په مياشت كه چيرې  د كرايې مجم  .افغانيو څخه زياته وي 10000كه چيرې  كرايه له وضع كړى 

ډول موضوعي ماليه  د وركړې  وړ نه  هېڅافغانۍ او ياهم ورڅخه لږه وي،  نو په دغه صورت كې  10000كې  
سره سم د كرايې له دركه عوايد پر عايداتو د مالياتو  مادې ) 4( پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د .  ده

 .  تابع دي
  
نه كې  د دفتر لپاره  يو ځاى په كرايه نيسي  او په  بدل كې يې هره ېپه وزير اكبرخانه منجيب اهللا  د كابل :  بېلګه 1

او افغانۍ په هره مياشت كې له كرايې څخه وضع  2000نجيب اهللا بايد  . افغانۍ كرايه وركوي 20000مياشت 
  . هغه ټاكلي حساب ته يې وسپاري چې د ماليې وزارت لخوا ټاكل شوى دى

    
يو اپارتمان په كرايه نيسي  او په بدل كې يې هر ه مياشت  سړك كې  15د وزير اكبرخان په  مؤسسهاكور   : بېلګه 2

 250000افغانۍ ده چې د كرايې د مجموعي مبلغ  50د يوه ډالر د تبادلې نرخ .   كرايه وركويډالر   5000
  :په دې توګه، د ياد كور كرايه په الندې توګه محاسبه كيږي. افغانۍ كيږي
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  د ماليې وړ موضوعي عوايدو مجموعه= افغانۍ  250000
  پر كرايې د موضوعي مالياتو نورم=  15٪

    X15٪=37500 250000 مالياتد تحصيل وړ 
 
دا چې د . افغانۍ ده 30000د دغه كور مياشتنۍ كرايه .  يو كور په كرايه نيسيعزيز په شهرنو سيمه كې :  بېلګه 3

كرايې تاديات د شخصي استفادې لپاره ترسره كيږى او د اقتصادي فعاليتونو د ترسره كولو لپاره نه 
 . كارول كيږي، له دى كبله، دى هېڅ ډول مكلفيت نه لري چې د كرايې د تادياتو له دركه ماليه وركړي

  
ولې  د اپارتمان خاوند د هغو   وي، عزيز له  تادياتو څخه د مالياتو پر وضع كولو مكلف نهكه چېرې   :تبصره

او د قانون  وركړه مكلف دې ركرايوي عوايدو له دركه  چې السته يې راوړي پر عايداتو باندې د مالياتو پ
د حكم لمخې، خپل مالياتي اظهارليك په مفصله توګه ډك كړي او د وركړې وړ خپل ماليات چې د كرايې 

  . وليږي، وركړيراټ  او نورو منابعو د عوايدو له دركه
  

هغه حقيقي او حكمي اشخاص چې له كرايوي  تادياتو څخه  د ماليې پر وضع كولو مكلف دي بايد ماليه                           2. 59
تر پنځلسمې ورځې پورې  يو واكمن بانك ته  تاديه )  چې ماليه پكې تاديه شوې ده(د راتلونكي مياشتې 

  . كړي
  

. ۍ دهافغان 20000د خپل فعاليت د ترسره كولو لپاره يو ځاى په كرايه نيسي چې د ياد ځاى كرايه نجيب اهللا   :بېلګه
افغانۍ د كور خاوند ته  18000نجيب اهللا . لومړۍ تاديه د جوزا يا غبرګولي په مياشت كې ترسره كيږي

پنځلسمې ورځې تر  چنګاښد افغانۍ ماليه دې  2000شوې وضع .  افغانۍ ترې وضع كوي 2000وركوي او 
  .  وسپارل شيته  د وزارت ماليې لخوا معرفي شوي بانكي حساب پورې 

  
د مستاَجر لخوا وضع شوى مبلغ د كور د خاوند د كرايوي عوايدو له  دركه  د نوموړي د مالياتي مكلفيت   3. 59

د كور خاوند  د وضع شوو مالياتو د مجرايي  د غوښتنې لپاره  بايد . د پيش پرداخت په توګه ګڼل كيږي
    .مالياتي اظهار ليك بشپړ كړي

  
په كرايه  ، يو دفترافغان شخص دې او د تعمير خاوند هم دې مېشتيو افغان شركت له ويس نه  چې يو   :   بېلګه

د شركت لخوا له .  افغانۍ كرايه  تاديه كړي 300000افغان سهامي شركت بايد د كال په اوږدوكې  . نيسي
افغانۍ   له كرايې څخه وضع  او   45000افغانۍ ويس ته وركول كيږي  او پاتې   255000نوموړى مبلغ څخه  

ه كوي  چې ئويس  د هماغه كال مالياتي اظهار ليك بشپړ او ارا.  ته تاديه كيږيبانكي حساب دولت د 
 يانې   ٪10د  ويس نور عوايد  نه لري  او .  افغانۍ  په كې د خپلو كرايوي عوايدو په توګه  درج كوي 300000

افغانيو ته رسيږي  او  270000د ويس عوايد . وضع وړ لګښت لپاره مجرايي ترالسه كويد افغانيو  30000
ۍ ماليه د افغاني 13800 مكلف دى چې  مادې لمخې  ويس  ) 4( پرعايداتو باندې د مالياتو قانو ن  د 

وړاندې  نه  له كرايوي عوايدو څخه   هويس  لڅرنګه چې .  . . افغانيو له مجموعي مبلغ څخه وركړي 270000
د دغې بيا السته .  افغانۍ بيرته ترالسه كړي 26200افغانۍ  وضع كړي دي، نوموړى مستحق دې چې  40000

  . لپاره  ويس بايد مالياتي اظهار ليك بشپړ او وړاندې  كړي) پس پرداخت(راوړنې 
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پر عوايدو سربېره، نور عوايد هم ولري، مكلف دى چې په په هغه صورت كې چې د ځاى خاوند د كرايې   :تبصره
خپل مالياتي كال كې يې درج او د ټولو عوايدي منابعو له دركه د مالياتي مجموعه ثابته كړي او د 

  . موضوعي ماليې مجموعه به د مالياتي مكلفيت له مجموعې څخه كسر شي
  

ن  هره هغۀ  ګټه چې د نوموړي لخوا جايداد ته رسول د مستاَجر لخوا د وركړل شوې بيا رغاونې  په ګډو  4. 59
يو افغان سهامي شركت له ويس څخه يو ګودام په كرايه :  بېلګه. د كرايې په تادياتو كې شامليږي كيږي،
د ګودام د مركز ګرمي د .  افغانۍ كرايه وركوي 200000نو موړى شركت په هره مياشت كې ويس ته .  نيسي

دغه لګښت د ويس . افغانۍ وركوي 500000ي شركت  د چنګاښ په مياشت كې بيارغاونې لپاره  سهام
افغانۍ د شركت لخوا ويس ته  د اضافي كرايې د وركړې په  500000وركړل شوې  .  دى وركړل شوى لخوا نه 

افغانۍ  100000افغانيو موضوعي ماليه  500000د .  موضوعي ماليې تابع ګرځيځكه د توګه ګڼل كيږي او 
سهامي په دې توګه،  افغان . افغانۍ ده 40000افغانيو د كرايې د تادياتو موضوعي ماليه  200000د ده او 
د موضوعي ماليې په توګه د خپلې  كرايې له تادياتو افغانۍ  140000 مكلف دى په دې مياشت كې  شركت

  . څخه وټاكي او ماليې يې د دولت بانكي حساب ته وسپاري
  

ته داسې جوته شي چې د كور يا جايداد كرايه د ماركېټ له نرخه ټيټه ده، وزارت   د ماليېكه چېرې   5. 59
سره سم، وزارت واك لري چې د ماركېټ له نرخ سره سمه مادې ) 97(پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د 
  . له مخكې ټاكل شوې كرايه لوړه كړي

   
عزيز د خپل زوى نجيب اهللا د اقتصادي چارو د ترسره كولو لپاره يو دفتر په كرايه نيسي چې مياشتنۍ   :بېلګه

افغانۍ په كرايه  20000دغه راز، عزيز د نورو ډلو لپاره هم يو ځاى د مياشتنې په . افغانۍ ده 12000كرايه يې 
افغانۍ ماليه  2000مياشتې عينې د ماليې وزارت دا واك لري چې نجيب اهللا مكلف كړي چې د هرې . نيسي

افغانۍ ده كه څه هم يواځې  12000وضع كړي په دې چې د نورو نااړونده ډلو لپاره پر كرايې ماليه هماغه 
په دې دليل چې د كرايې مبلغونه حقيقي نه دي، ځكه د . افغانۍ وركوي 12000نجيب اهللا يې د مياشتنې 

 . و كې زياتوالى راوليماليې وزارت حق لري چې د كرايې په تاديات
  

څخه ډېره او د ورځې له نرخه ټيټه  ٪20كه چېرې وزارت ماليه په دې باور وى چې د جايداد كرايه چې له   6. 59
كه چېرې د كور خاوند د . بند سره سم پر اقدام الس پورې كوى 5مې مادې د 59وى، د ماليې وزارت د 

مني، د كور خاوند مكلف دى چې داسې ثبوت وړاندې  ورځې نرخ چې د ماليې وزارت لخوا ټاكل شوى ونه
كه چېرې د كور خاوند په دې ونه توانېږي چې . كړي چې آيا د وزارت لخوا ټاكل شوى ارزښت سم دى كه نه

د وزارت لخوا د ټاكل شوي ارزښت د نه منلو لپاره كره ثبوت وړاندې كړى، د ماليې وزارت د كور پر 
  . ضع كوي چې مبلغ يې د ټاكل شوې ماليې دوه برابره ويخاوند نوره اضافي ماليه هم و

  
ته په كرايه وركوي چې  مؤسسېنثار احمد د كابل ښار په كارته چهار كې يو كور د ماشومانو د مالتړ   :بېلګه

 40000دواړه خواوې د دې لپاره چې له ماليې څخه تېښته وكړي د . افغانۍ كيږي 80000مياشتنۍ كرايه 
ت د مياشتنۍ كرايې يو جعلي قرارداد جوړوي او اړونده مالياتي دفتر ته يې د ماليې د افغانيو په ارزښ

نورم لمخې  ٪10افغانيو څخه موضوعي ماليه د  40000دغه راز، ياد مستاجر له . وضع كولو لپاره استوي
 د ماليې وزارت د. افغانۍ كيږي، وضع كوي او د دولت ځانګړي بانكي حساب ته يې سپاري 4000چې 

څېړنو په پايله كې په دې وتوانېد چې د قرارداد اصلي كرايه ومومي او د ځاى خاوند د ماليې وزارت د 
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افغانۍ  80000په پاى كې، مستاجر مكلف دى چې . ادعا د نه منلو لپاره هېڅ داليل نه شي وړاندې كوالى
  .ليې په توګه تاديه كويافغانيو دوه برابره، د اضافي ما 40000يانې په قرارداد كې د پټ شوي مبلغ 

  
هغه حقيقي او حكمي اشخاص چې د ګټې د السته راوړولو په موخه  د ځمكو او ودانيو د كرايه وركولو په   59.7 

د عوايدو لوى رياست (فعاليت كې بوخت دي، مكلف دي چې هر يو السليك شوى تړون د ماليې وزارت 
تړون له السليكولو  او يا  د هغه محل مالياتي دفتر ته چې د ځمكې خاوند په كې ژوند كوي د كرايې د) ته

  . ورځې وروسته وړاندې كړي 30نه  
  

  : ورځو كې تاديه نه كړل شي ، الندې اقدام ترسره كيږي 15كه چيرې د كرايې موضوعي ماليه  په ټاكلو      59.8
  

د ماليې وزارت په خپله خوښه مستاَجر ته يو ليكلى يادښت استوي او دا موضوع په كې  .1
څرګندوي چې د مؤجر هغه حق چې تاديات ترالسه كولى شي  د دولت د استازي په توګه  د 

  . ماليې وزارت ته ليږدول شوى دې
ولو نيټې  له پيل مستاَجر له څنګه چې  په لومړۍ فقره يې يادونه شوې ده  د يادښت د ترالسه ك .2

كه چيرې  ماليه په سمه توګه تاديه نه . ورځې وخت لري چې د ذمت خپله ماليه تاديه كړي 30
كړل شي ،  د كور د خاوند هغه حق چې د ماليې د نه وركړې په صورت كې  مستاَجر له كور څخه  

 . ليږدول شيايستلى شي  بايد د افغانستان  د دولت د استازي په توګه د ماليې وزارت ته و
  
 

  ) ميعاد( دو موده ېدږېاو ل ړېد مالياتو د ورك
  :  تمه مادهېشپ

كار فرما چې د دې قانون په اته پنځوسمه ماده كې د درج شوي حكم لمخې ، د ماليې په وضع  ههغ
كولو باندې مكلف دى ،  وضع شوى مبلغ د راتلونكي مياشتې تر لسمې پورې هغۀ ټاكلي بانكي 

كار فرما مكلف دى د .  حساس ته چې د ماليې وزارت لخوا معرفي كيږي، په بانك كې تحويلوي
وضع كولو رپوټ پرعايداتو باندې د مالياتو د تعليماتنامې لمخې اړوندو مالياتي  مالياتو د

  . ادارو ته وړاندې كړي
 
  
  

پر عايداتو د مالياتو د قانون د كار فرما بايد د خپلو كاركوونكو له معاشونو او مزدوريو څخه ماليه يو   1. 60
كارفرما مكلف نه دې چې له هغو خو .  وضع كړيبند كې د مندرج جدول لمخې سنجش او  3مې مادې په 4

وركول كيږي، بلكې موضوعي ماليه د نورو يلو قرارداديانو ته ېتادياتو نه  ماليه وضع كړي چې ناپ
  . تادياتو څخه پر عايداتو د مالياتو قانون د نورو احكامو لمخې وضع كيږي

  
 5كال د  1385دى او كه يو كاركوونكى، د د دې لپاره چې جوته شي چې يو شخص خپلواك قراردادي   :تبصره

د معاش د موضوعي ماليې د پلې كولو لپاره خپلواك قراردادي (مياشتې د عامه سنجش طرزالعمل 
  . ته دې مراجعه وشي)كاركوونكى
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چې ماليات وضع مكلف دې مې مادې د حكم لمخې 59چې پر عايداتو د مالياتو قانون د كار فرما هغه   2. 60
  . ر ده چې ماليه د الندې جدول لمخې وسنجويكړي، په كا

  
  د مياشتني معاش جدول 

  
 ماليه عوايد ډېر عوايد لږ 
 افغانۍ 0 افغانۍ 5000 افغانۍ 0

 ماليه ٪ 2افغانيو څخه  5000 پورېافغانۍ   12500تر  څخهافغانۍ   5001له 
افغانيو پورې  100000څخه تر افغانۍ  12501له  پورې 100000 څخهافغانۍ  12501

 ۍافغان150+  10٪
 8900+ ماليه  ٪20افغانيو څخه پورته  100000له  له دې پورته څخه افغانۍ 100001

 افغانۍ
  

  د پنځلس ورځني معاش جدول 
  

 ماليه عوايد ډېر عوايد لږ
 افغانۍ )0(صفر  يو پورېافغان 2500تر  يو څخهافغان له صفر 

 ٪ 2افغانيو څخه  د زيات مبلغ لپاره   2500 د يو پورېافغان 6250تر  يو څخهافغان  2501له 
+ ٪   10د زيات مبلغ لپاره  يو څخهافغان 6250له  يو پورېافغان  50000تر  يو څخهافغان6251له 

 افغانۍ  75
 يو څخهافغان 50000افغانيو سربېره، له  4450د  له دې پورته يو څخهافغان  50001له 

 ٪ 20د زيات مبلغ لپاره 
  
  معاش  جدول اونيز دوه د 

   
 ماليه عوايد ډېر عوايدږ ل
 افغانۍ صفر يو پورېافغان 2308تر  يو څخهافغان له صفر

 ٪ 2افغانيو څخه  د زيات مبلغ لپاره   2308له   يو پورېافغان 5769تر  يو څخهافغان 2309له 
افغانيو  46155يو سربېره، له افغان 4108د  پورته يو څخهافغان 46155له 

 ٪ 20 څخه د زيات مبلغ لپاره
  
  معاش جدول  اونيزد 
  

 ماليه عوايد ډېر عوايد لږ
 افغانۍ صفر يو پورېافغان 1154تر  يو څخهافغان له صفر

 ٪ 2لپاره مبلغ نه د ډېر افغانيو  1154د  يو پورېافغان 2885تر  يو څخهافغان 1155له 
 23077٪  چې له    20د هغه مبلغ +  افغانۍ  2054 يو پورېافغان 23077تر  څخهافغانۍ   2886له 

 ىافغانيو څخه زيات د
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.  عزيز د خپلو ساختماني فعاليتونو  پرمخ وړلو لپاره  د نجيب اهللا او  وحيد په نامه دوه كسان استخداموي  :  بېلګه
افغانۍ او  وحيد په   3600كې  ورځنجيب اهللا په يوه  . نجيب اهللا او  وحيد كاركوونكي  دي  نه قرارداديان

د افغانۍ او د وحيد له معاشه   350ه د ورځې عزيز بايد د نجيب له  معاش. ګټيافغانۍ  24000كې  اونۍيوه 
  . افغانۍ  وضع كړي 2239ورځې 

  
وروسته چې ماليه په كې وضع  ورځې  10  له  پايه استخدام كوونكى بايد وضع شوى مبلغ  د هغې مياشتې  3. 60

يو واكمن بانك ته تحويل كړي چې . ده، د ماليې وزارت لخوا ټاكل شوي معين حساب ته وسپاري شوې
هره تحويلي بايد د كار فرما لخوا د موضوعي ماليې له رپوټ او د . نوموړى مبلغ په كې وضع شوې ده

   .فورمې له ماليې وزارت څخه ترالسه كيداى شي هدغ.  بانك تحويلي فورمې سره تصديق كړل شي
  
د ماليې وزارت په انټرنټ پاڼه كې  شپږم الرښود ته .  له ليارې هم پيسې ليږدول كيداى شي ليكبرېښناد 

  . مراجعه  وكړۍ
  
  

 د صورت حساب برابرول 
  : تمه ماده ېيو شپ
كار فرما مكلف دى د ماليې وزارت د الرښود لمخې د اړوندو كاركوونكو د معاش او ماليې  )1(

صورت حساب په انفرادي توګه  برابر او  د راتلونكي كال د لومړۍ مياشتې تر پايه پورې يې د 
  . ماليې وزارت يا مالياتي څانګو او اړوندو كار كوونكو ته وړاندې كړي

كار فرما مكلف دى له معاشونو او مزدوريو څخه د وضع شوو كلنيو  فقره كې) 1( د دې مادې په  )2(
مالياتو توحيدي رپوټ د ځاى او وخت په څرګندولو سره چې د ماليې وزارت لخوا تثبيتيږي ، 

 . وړاندې كړي
  
  

د مزدوري او معاش  موضوعي ماليې په اړه  د رپوټ  وركول  دكار فرما او كاركوونكي مكلفيت دې او   1. 61
  : ندې موارد بايد مراعات كړل شي ال

  
كارفرما بايد په هركال  كې د هغۀ  كاركوونكي د معاش او مزدورۍ  په اړه كلنى رپوټ برابر   .أ 

كله چې كاركوونكى له خپلې دندې الس پسر كيږي ، د دندې  په . كړي  چې د ماليې تابع دې
پاى كې  بايد كارفرما هغه ته  د هغۀ د كلني معاش او  كلنۍ وضع شوې ماليې صورت حساب 

  .    وركړي
پر دې برسيره كارفرما بايد  د معاش د موضوعي ماليې كلنى رپوټ او د ماليې د رپوټ د   .ب 

د دغې فورمې له برابرولو څخه موخه داده چې د هغو ټولو مبالغو .  ليږديدو فورمه  برابره كړي
په اړه چې د كار فرما لخوا له خپلو كاركوونكو څخه د كال په اوږدوكې وضع شوي دي  د 

  . معلومات  ترالسه كړي  ماليې وزارت
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هر هغه ماليه وركوونكى چې داسې يو كاركوونكى هم دې چې  د معاش موضوعي ماليې  تابع ګرځي بايد    1. 62
له خپل كارفرما څخه   د معاش  موضوعي ماليې يوه سپين رنګه فورمه  او يوه  شين رنګه فورمه  ترالسه 

  . كړي
  

،  ماليه وركوونكى اړتيا نه لري چې مالياتي اظهار ليك بشپړ او   كه چيرې الندې اړتياوي  ترالسه شي  2. 62
ولې  ماليه وركوونكى  بايد دمعاش موضوعي ماليې پورې اړونده سپين رنګه فورمه . وړاندې  كړي

  . بشپړه او سيمه ايز مالياتي دفتر ته  وسپاري
  

كه ماليه وركوونكى دهغه معاش نه پرته چې ماليه ورڅخه وضع شوې ده ، د مالي كال په   .أ 
  .ډول  عوايد و نه لري هېڅاوږدو كې د ماليې وړ بل 

كه  ماليه وركوونكى د مالي كال په اوږدو كې له يوې ادارې څخه د زياتو ادارو لخوا نه وي   .ب 
 . استخدام شوى

شوي  تشرېح فقره كې د ) 3(مادې په  ) 4(مالياتو قانون د كه ماليه پرعايداتو باندې د   .ج 
 .  مالياتي نورم پراساس وضع شوې وي

  
فقره كې مندرج شرايط ترالسه نه شي ، نو ماليه وركوونكى بايد پرعايداتو ) 2(مادې  په  62كه چيرې د   3. 62

  .  وړاندې كړيمادې پر اساس مالياتي اظهار ليك بشپړ او  63باندې د مالياتو قانون  د 
  

فقره  كې مندرج شرايط ترالسه شي او ماليه وركوونكى د د هغو ضررونو د ) 2(مادې  په  62كه  چيرې د   4. 62
شوي دي ، نوموړى بايد د  تشرېح جز كې ) 9(فقرې  په ) 1(مادې د )  18( مجرايي لپاره  ادعا ولري  چې  د

  . دېمادې پراساس مالياتي اظهار ليك بشپړ او وړان 63

 
  د صورت حساب د وړاندې كولو موده 

   : تمه مادهېدوه شپ
مؤدي مكلف دى  د خپل كلني معاش او ماليې د صورت حساب رپوټ ، د مالي كال له پايته  )1(

  . رسيدو يوه نيمه مياشت وروسته ، اړوندو مالياتي څانګو ته وړاندې كړي
كه چيرې د الندې شرايطو لرونكى  مؤدى  د خپل كلني معاش او ماليې صورت حساب ،  )2(

دكارفرما له تطبيق وروسته د مالي كال له پايته رسيدو وروسته د يوې نيمې مياشتې په ترڅ كې 
 . وړاندې كړي ، د جال اظهارليك له وړاندې كولو څخه معاف دى

  
ماليه وركوونكى له معاش يا مزد پرته چې ماليه ورڅخه وضع شوې وي  دمالي كال په  .1

 . ترڅ كې بل عايد و نلري
ماليه وركوونكى د مالي كال په اوږدوكې له يوۀ كارفرما څخه د زياتو لخوا استخدام  .2

  . شوى نه وي
رم سره فقره كې له درج شوى نو) 3( وضع شوې ماليه د دې قانون د څلورمې مادې په  .3

 . سمون ولري
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مادې له شرايطو سره برابر وي او له خپلو )  62(هغه شخص چې پرعايداتو باندې د مالياتو قانون  د   1. 63
معاشونو څخه د موضوعي ماليې په توګه پرعايداتو باندې ماليات تاديه كړي وي ، نوموړى پرعايداتو 

ولې نوموړى  بايد چمتو وي  چې هغه فورمه او كلنى . مالياتو اظهارليك بشپړ او وړاندې  كړي باندې د 
معاش چې له خپل كارفرما څخه يې ترالسه كړي دي  څرګند كړي  او داسې بايد و ښيي چې پرعايداتو 

  .  مادې له مندرجو شرايطوسره برابر دې) 62(باندې د مالياتو قانون  د 
  

مبلغ چې د معاش موضوعي  ماليې په فورمه كې ښودل شوى دې  د كاركوونكي د ذمت ماليې موضوعي  د  2. 63
د ماليه وركوونكي . ماليې د پيش پرداخت په توګه ګڼل كيږي  نه د كاركوونكي د نهايي ماليې په توګه

مبلغ له  كه چيرې وضع شوى.  مالياتي اظهار ليك د نوموړي شخص د نهايي  ماليې مكلفيت څرګندوي
هغه مبلغ څخه زيات وي چې د ماليه وركوونكي  په مالياتي اظهار ليك كې ښودل شوى دې ، نو په دغه 

كه چيرې وضع شوى .  د ترالسه كولو مستحق  دې) بازپرداخت( صورت كې ماليه وركوونكى د بيا وركړې 
يك درج دې ،  نو ماليه مبلغ  له هغه مبلغ څخه  لږ وي چې د ماليه وركوونكي په مالياتي اظهار ل

  . وركوونكى بايد د ماليې د وركړې په موخه ډېرې پيسې  تاديه كړي
  

افغانۍ او يا  150000نوموړى شركت وحيد ته په مياشت كې .  يو افغان سهامي  شركت  وحيد په كار ګماري   :بېلګه
برسيره پر .  يه وضع كويافغانۍ مال 226800افغان سهامي شركت .  افغانۍ وركوي 1800000په يو كال كې 

د وحيد مالياتي مكلفيت په . افغانۍ ترالسه كوي 20000معاش ، وحيد د ترالسه كولو وړ سند له دركه 
  : الندې ډول دې

  
  افغانۍ  1800000        معاشونه  

  افغانۍ  20000       د پانګه اچونې عوايد
  افغانۍ   1820000                                  مجموع 

  افغانۍ   230800    عايداتو ماليات  وركړې وړ پرد 
  افغانۍ  226800      وضع شوي ماليات 

  افغانۍ    4000      د تاديې وړ خالصه ماليه 
  

 
  د اظهار ليك وړاندې كول 

   : تمه مادهېشپ يدر
هغه مؤدي چې د مالياتو د وضع له تابع معاشونو او مزدوريو څخه له يوۀ كارفرما څخه له زياتو د  )1(

عوايدو لرونكى وي او يا هم له معاشونو او مزدوريو پرته له نو رو سرچينو څخه عوايد ولري ، 
مكلف دى پرعايداتو باندې د مالياتو خپل  اظهار ليك د دې قانون د حكمونو لمخې وړاندې 

 . د ماليې وضع شوي مبالغ مؤدي ته د مجرايي وړ دى.  كړي
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  لسم فصل 

  
  
  

  د انتفاعي معاملو ماليه 
  
  

  پورې  67مادې نه تر  64له  
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  د خدمتونو د وړاندې كولو او انتفاعي معاملو ماليه 

   : تمه مادهېڅلور شپ
مه 66هغه ماليه ده چې پر ټولو ناخالصو عوايدو مخكې له دې چې د دغه قانون په : انتفاعي ماليه

  . ماده كې د مندرجو نرخونو سره سم كسرات وضع شي، پلې كيږي
  

هغه حكمي شخص چې توكي او خدمات د بيې په مقابل كې وړاندې كوي، د انتفاعي  .1
 . معاملې د ماليې په وركړه مكلف دى

چې توكي او خدمات د بيې په مقابل كې وړاندې كوي او د دغو عوايد هغه حقيقي اشخاص  .2
افغانۍ يا له دې ډېر وي، د انتفاعي معاملې د ماليې په وركړه  750000په هره ربعه كې 
مه ماده كې درج شوي اشخاص له دې حكمه 5او  4، 3، 2د دغه قانون په . مكلف دى
 .مستثنى دي

ال توليدوي د ګمركي محصوالتو په ګډون د وارد شوو اموالو پر هغه اشخاص چې امو .3
فيصده د انتفاعي معاملو ماليې ته تابع ده او د انتفاعي معاملو د ماليې  2تمامې شوې بيې 

 .د وړاندې وركړې په توګه ګڼل كيږي
. بند مندرجه ماليه په هغه ګمرك كې اخيستل كيږي چې مالونه محصوليږي 3د دې مادې په  .4
 .يوه كاري واحده د ترالسه شوو عوايدو مجموعه د تجزيې وړ نه ده له .5
كه چېرې د خدماتو او اموالو د عرضې بيه نغدې پيسې، اموال او خدمات په بر كې ولري، د  .6

اموالو او خدماتو ارزښت د تر السته شوو اموالو او خدماتو د بازاري بيې سره سم محاسبه 
 . كيږي

  
  

د انتفاعي معاملو ماليه  په عمومي توګه پر محدودالمسؤليت ، سهامي او تضامني شركتونو او مؤسسو     1. 64
 64د انتفاعي معاملو ماليه پر انفرادي  اشخاصو باندې  نه تطبيقيږي مګر داچې  د . باندې تطبيقيږي

  . فقره كې يې حكم شوى وي 2مادې په 
  
چې يو سوداګريز شركت دى او د صادراتي او وارداتي چارو په برخه  د منصور سوداګريز انحصاري شركت  : بېلګه 1

كې بوخت دى، ياد شركت د خپلو فعاليتونو له اړخه عوايد ترالسه كوي چې دغه عوايد پر عايداتو د 
  . ې تابع ديماليد د انتفاعي معاملو  مه ماده كې د درج شوي نورم لمخې66مالياتو قانون په 

  
ياده تصدي هر كالې د . ي تصدۍ ده د ښار په ترانسپورتي خدماتو بوخته دهچې دولت يتصد د ملي بس  :بېلګه 2

مه ماده كې د 66خپلو فعاليتونو له دركه عوايد ترالسه كوي چې دغه عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په 
  . ې تابع ديماليد د انتفاعي معاملو  درج شوي نورم لمخې

   
فعاليت كوي او په هندي  كورنۍ  په هندوستان كې  د يو سهامي شركت په توګه  همېشت  په كابل كې يوه: بېلګه 3

مه 66د ياد سهامي شركت عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په . افغانستان كې هم ياد شركت فعاليت لري
  . ې تابع ديماليد د انتفاعي معاملو  ماده كې د درج شوي نورم لمخې
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د سبز ګروپ كرنيز كوپراتيف بزګرو ته د اصالح شوي تخم او كيمياوي موادو د خرڅالو له الرې عوايد :  بېلګه 4
د انتفاعي  مه ماده كې د درج شوي نورم لمخې66دغه عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په . ترالسه كوي

  .ې تابع ديماليد معاملو 
  

چې عوايد ) حقيقي اشخاص چې د مالياتو تابع عوايد ولريانفرادي سوداګر او نور (هغه حقيقي اشخاص   2. 64
مه ماده كې د درج 66افغانۍ يا له دې ډېر وي،  پر عايداتو د مالياتو قانون په  750000يې په ربعه واره توګه 
  . ې تابع ديماليد د انتفاعي معاملو  شوي نورم لمخې

  
احمد . ري او اوس د حقوقي خدماتو په برخه كې بوخت دىاحمد يو انفرادي سوداګر دى او كاري جواز هم ل   :بېلګه 1

افغانۍ عوايد ترالسه كوي چې دغه عوايد پر عايداتو د  3250000ګل د خپلو خدماتو له دركه هر كالې 
  . ې تابع ديماليد د انتفاعي معاملو  مه ماده كې د درج شوي نورم لمخې66مالياتو قانون په 

  
دى د جامو د خرڅالو له . جامې او لباسونه په كې پلوريچې مندوي كې هټۍ لري احمد د كابل په عزيز   :بېلګه 2

  : كال په څلورو ربعو يا برخو كې په الندې توګه عوايد ترالسه كوي 1387الرې د 
  

  افغانۍ 900000: دويمه برخه    افغانۍ 850000  :لومړۍ برخه ياربعه
  فغانۍا 790000: څلورمه برخه    افغانۍ 820000    :درېيمه برخه

  
د انتفاعي  مه ماده كې د درج شوي نورم لمخې66د عزيز احمد دغه عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په 

  . ې تابع ديماليد معاملو 
  
فرزانه د انځورګرۍ او ميناتورۍ په برخه كې يوه نامتو هنرمنده ده او د اطالعاتو او فرهنګ په وزارت كې   :بېلګه 3

 60000ګه دنده ترسره كوي او له دولتي دندې څخه يې عوايد په يوه كال كې د رسمي كاركوونكي په تو
فرزانه . دغه راز، نوموړې له رسمي چارو وروسته، په خپله هټۍ كې په هنري چارو بوخته ده. افغانۍ كيږي

څرنګه چې د فرزانې عوايد د . افغانۍ ګټي 4000000د خپلو تابلوګانو د خرڅالو له الرې په كال كې لږ تر لږه 
نو په دې توګه، د نوموړې   افغانيو څخه ډېر دي،  750000هغې د هنري كارونو له الرې په هره ربعه كې له 

ې ماليد د انتفاعي معاملو  مه ماده كې د درج شوي نورم لمخې66عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په 
  . تابع دي

  
د انتفاعي جز لمخې  8مې مادې د 65د معاشونو له الرې عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون د د اشخاصو   :تبصره

كله چې د كار فرما لخوا معاش وېشل كيږي، د معاش . ې تابع نه دي او له وركړې معاف ديماليد معاملو 
  . له عوايدو څخه ماليه وضع كيږي او د دولت ځانګري بانكي حساب ته سپارل كيږي

  
شګوفه د انځورګرۍ او ميناتورۍ په برخه كې يوه نامتو هنرمنده ده او په يوې هټۍ كې د انځورګرۍ او   :هبېلګ

دغه راز، فرزانه د خپلو هنري چارو او توكو د خرڅالو له الرې په كال كې .  ميناتورۍ خدمات وړاندې كوي
كارونو له الرې په هره ربعه كې له  څرنګه چې د شګوفه عوايد د هغې د هنري. افغانۍ ګټي 1000000لږ تر لږه 

مه ماده 66نو په دې توګه، د نوموړې عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون په   افغانيو څخه لږ دي،  750000
  . ې تابع نه ديماليد د انتفاعي معاملو  كې د درج شوي نورم لمخې
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مكلفه ده چې د خپلو تشبثي چارو څخه مې مادې لمخې، شګوفه 75او  74پر عايداتو د مالياتو قانون د   :تبصره
  . ماليه وركړي

  
ه پلې د انتفاعي معاملو ماليبند لمخې، پر وارداتي اموالو  3مې مادې د  64پر عايداتو د مالياتو قانون د   3. 64

د انتفاعي معاملو . كيږي او د ګمركي محصوالتو په ګډون د وارداتي اموالو پر ارزښت محاسبه كيږي
ارداتي اموالو وضع كيږي، د وړاندې وركړې ماليې په توګه پېژندل كيږي او د وركړې ه چې پر ومالي

  . پرمهال په ربعه واره توګه يې مجرايي وركول كيږي
  
د قاري خليل اهللا سوداګريز شركت د ګاډو په وارداتو بوخت دى او هر كالې د نړۍ له بېالبېلو كمپنيو څخه   :بېلګه 1

عرادې نوي كروال ډوله  10كال د مرغومي په مياشت كې، ياد شركت  1388د . راز راز ګاډي راواردوي
ګاډي وارد كړي دي چې په افغانستان كې تر سرحدي ګمركه پورې له ترانسپورتي لګښتونو سره يې د پېر 

  . افغانۍ كيږي 30000000بيه 
  

د ګمركي محصوالتو په ګډون د . افغانۍ كيږي 150000ده چې  ٪5ګمركي محصول د اټكلي نورم لمخې 
  ياد شركت. افغانۍ كيږي 30150000ګاډو بيه 

  
  : ې تابع دىماليد د انتفاعي معاملو ياد شركت د ګمركي محصوالتو د وركړې سربېره، په الندې توګه 

  
  افغانۍ 30150000ې تابع ده منفي ماليد د انتفاعي معاملو په ګمرك كې د پېر بيه 

  
  ٪2نورم منفي اعي معاملو د انتف

  افغانۍ x 2٪  =603000افغانۍ  30150000= ه ماليد تاديې وړ د انتفاعي معاملو  په ګمرك كې
  

ماليې د وړاندې د انتفاعي معاملو افغانيو مبلغ چې په ګمرك كې اخيستل كيږي، د ياد شركت  603000د   :تبصره
يې د وركړې او د شركت د اظهارليك د وړاندې وركړې په توګه ګڼل كيږي او په ربعوارې انتفاعي مال

  . كولو پرمهال مجرايي وركول كيږي
  
د انتفاعي بند سره سم، د وارداتي ګاډو  2مې مادې د 67څرنګه چې ياد شركت وارداتي ګاډي خرڅوي، د   : تبصره 2

ص عوايد د افغانۍ وركول كيږي او د محاسبې پرمهال د دغه شركت خال 603000ې د ماليې له دركه معامل
  . مجرايى وړ دي

  
ماليه د ګمركي ادارو د انتفاعي معاملو د ماليې له وضع كولو څخه موخه دا ده چې د انتفاعي معاملو   4. 64

هره سرحدي اداره يا ګمركي دفترونه . لخوا چې وارداتي اموال له هغه ځايه هېواد ته داخليږي، وضع كيږي
  . ماليې هم راغونډويانتفاعي معاملو  وارداتو د تطبيق وړچې ګمركي محصوالت وضع او راټولوي، پر 

  
په دې مانا چې يو تشبث په جعلي توګه نه شي كوالى يو خپل . د يوه تشبث ټول عوايد د تجزيې وړ نه دي  5. 64

  . كاري واحد په جال توګه ووېشي تر څو د نورو برخو عوايد د ماليې وړ كچې څخه ټيټ څرګند شي
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افغانۍ  850000د دوى ربعوار عوايد . خپل ورور سره د كورونو د رنګمالۍ پر چارو بوخت دىداود له   :بېلګه
كيږي چې له نيمايي برخه څخه لږ عايد يې د رنګونو د توكو د خرڅالو له دركه دي او له نيمايي برخې څخه 

سيږي چې خپلې دغه راز، داود او وحيد يوې پرېكړې ته سره ر. ډېر يې د رنګمالۍ له دركه شمېرل كيږي
چارې په دوو برخو ووېشي چې داود پېرودونكو ته رنګونو چمتو كوي او وحيد به د رنګمالۍ چارې پر 

 750000له ماليې معاف دي ځكه هر يو يې له انتفاعي معاملو دواړه ورونه داسې ادعا كوي چې د . مخوړي
بعه كې ترالسه كوي او دوى حقيقي افغانيو څخه لږ يانې د مالې وړ عوايدو له كچې ټيټ عايد په يوه ر

په داسې حال كې چې داود او وحيد ادعا لري چې د دوى فعاليتونه جال او قانوني بڼه . اشخاص هم دي
پيرودونكي نه شي كوالى دغه دوه . لري، د سوداګرۍ له اړخه، دواړه برخې يو واحد تشبث ګڼل كيږي

رت حساب د رنګمالۍ له هغه سره ډېر توپير لري خو كه څه هم د د رنګ د موادو صو. برخې سره توپير كړي
بند حكم پلى شي، د  5مې مادې د 64د دې لپاره چې د . د رنګ د توكو او رنګمالۍ كار دوى يو خدمت ګڼي

ماليې وزارت دغه ټول عوايد يوځاى كوي او د واحد تشبث د عوايدو په توګه يې چې ډېر عوايد لري، 
  . بولي

  
تشبث عوايد د اجناسو يا خدماتو په توګه ترالسه شي، ياد عوايد د اجناسو يا خدماتو د كه چېرې د يوه   6. 64

  . ورځې د نرخ لمخې سنجول كيږي
  

كال كې په خپله فابريكه كې د جوړو شوو خوراكي توكو د  1388آريانا د خوراكي توكو د توليد شركت په   :بېلګه
دغه راز، د همدغه كال په ترڅ كې، ياد شركت د . دي افغانۍ عوايد السته راوړي 500000خرڅالو له دركه 

ګرامو خوراكي توكو د خرڅالو په بدل كې يو كروال ډوله  500پامير د موټر پلورنځي پر شركت باندې  د 
په دې توګه، د ياد شركت د . افغانۍ كيږي 250000د ياد كروال ډوله ګاډي بيه . ګاډى السته راوړى دى
ګرامو خوراكي توكو د  500د خرڅالو او د هغه ګادي د بيې څخه عبارت دي چې د مالياتو تابع عوايد د نغ

  : خرڅالو په بدل كې السته راوړى دى او په الندې توګه محاسبه كيږي
  

  افغانۍ 750000=  250000+  500000=   مجموعي عوايد 
  

مادې د نورم لمخې د مې 66افغانۍ د ياد شركت مجموعي عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون د  750000
  .انتفاعي مالياتو تابع ګرځي

   
  

 معافېدل  ېد انتفاعي معاملو د مالي
  : تمه ماده ېه شپځپن

 :ې معاف ديماليله د انتفاعي معاملو الندې عوايد د 
  
  د،يولولو له دركه السته راغلي عواټد را ېانټكټد  .1
ت او سپما، له بانكي يس، د بانكي حساب فعاليف ىخه السته راغلڅ ېد اسعارو د تبادل .2

كونو صادرول، د ين ليا تضميستنه، د چك ياخ ىاو د هغو ېه معاملړحسابه د اماناتو په ا
  ه،يونو اراېډټجي كريروي او تدرګا يبانكداري، د پورونو چمتو كول  ېله الر ټرنټان

  ه،يټن ېاكلټ، د نغدي موكول قرارداد په ېك ېپه راتلونك .3
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ارداد عقدول او په قرارداد كې د مندرج اجناسو له فزيكي په راتلونكي كې، د موكول قر .4
 انتقال سره،

  مه،يله دركه حق الب ېميب ېد مجدد ېميول بډد هر  .5
ا تضامني شركت ي مسؤليتد سهامي ، محدود ال يې ىسهم لرونك ېه چګټ ډېون ېد هغ .6

  له دركه اخلي، ېانټكټا د شراكت د ي ډېخه د ونڅ
 السته راغلى عوايد،د اجناسو او خدماتو له دركه  .7
مه ماده كې د مندرجو خدماتو د وړاندې كولو له دركه السته راغلي 17او  16د دغه قانون په  .8

 عوايد،
حقيقي شخص ته د رهايشي جايداد له كرايې يا اجارې څخه السته راغلي عوايد په هغه  .9

 6له  صورت كې چې مستاجر له جايداده د خپلې استوګنې په توګه په يوه مالي كال كې
 مياشتو څخه ډېره استفاده كړې وي، 

د حقيقي شخص د جايداد د خرڅالو  له دركه السته راغلي عوايد چې د ياد شخص د  .10
دغه شان خرڅالو په هغه صورت كې د . سوداګريز فعاليت له معمولي دود څخه بهر وي

ه حقيقي شخص د سوداګريز فعاليت له معمولي دوده بهر ګڼل كيږي چې دغه خرڅالو پ
 . منظمه او دوامداره توګه ترسره نه شي

  
  

په دې ماده كې د نوو بدلونونو لمخې، د يو شمېر منابعو عوايد د پانګه اچونې د مالتړ لپاره، د پانګه   1. 65
اچونې د اسانتيا لپاره د بانكدارۍ له فعاليته مالتړ، د هېواد له صادراتو مالتړ او د كورنيو توليداتو د 

اعي معامالتو د مالياتو له وركړې هڅولو لپاره د بيمې په برخه كې له پانګه اچونې څخه مالتړ، د انتف
  . څخه معاف ګڼل شوي دي

  
په بانكونو يا مالي نهادونو كې د سپما له حسابونو يا پانګه اچونې څخه يا له بل هر شخصه د ټكټانې   2. 65

  . السته راغلي عوايد د انتفاعي معامالتو د مالياتو له وركړې څخه معاف دي
  
افغانۍ د مياشتې معاش اخلي او د ملي بانك د  200000و په دفتر كې كار كوي چې نجيب اهللا د ملګرو ملت  : بېلګه 1

د نجيب اهللا عوايد د . ټكټانه وركوي ٪8ملي بانك هر كالې نجيب اهللا ته . سپما په حساب كې يې اچوي
  . بانك د ټكټانې له دركه د انتفاعي معامالتو د مالياتو له وركړې څخه معاف دي

  
دغه السته راغلي . افغانۍ السته راوړي 2400000000ك  د امانتونو له دركه  په يوۀ  مالي كال كې يو بان   :بېلګه 2

د دغو امانتونو په كار اچولو څخه د . امانتونه  د انتفاعي معاملو د ماليې وړ عوايدو په توګه نه ګڼل كيږي
  .  ګڼل كيږينه وايدو په توګه بانك لخوا ترالسه شوې ګټه او ټكټانه  د انتفاعي معاملو  د ماليې وړ ع

  
  . د بانك لخوا ترالسه شوي عوايد پر عايداتو د مالياتو د ماليې وړ عوايدو په توګه ګڼل كيږي  :تبصره

  
كه چير ې يو بانك د مالي كال په اوږدو كې له خپلو پوروړو څخه  د خپلو اصلي  پورونو له  بيا وركړې  :   بېلګه 3

پورونو څخه السته يادو ولې  له .  السه كړي ، ياد شوي عوايد د ماليې وړ نه ديافغانۍ  تر 1300000000څخه 
تابع د انتفاعي معاملو د ماليې مې مادې د حكم لمخې د 65پر عايداتو د مالياتو قانون د راغلې ټكټانه 

  . يګڼل كيږ
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  . په توګه ګڼل كيږيد بانك لخوا ترالسه شوې ټكټانه پر عايداتو د مالياتو د ماليې وړ عوايدو   :تبصره
  

سپما، معيادي او نور بانكي امانات، د اقتصادي او (د اسعارو د تبادلې له دركه، د بانكي فعاليتونو   3. 65
له دركه، د چك صدور، د ) پانګه اچونې نورو برخو لپاره د پورونو د وركړې له الرې د بانك پانګه اچونه
، د ګروۍ د معامالتو له تضمين ليكونو د صدور له دركه عوايد، د انټرنټ له الرې د بانكدارۍ عوايد

د لټر آف كرېډټ له دركه (دركه عوايد، د پورونو عوايد او د تدريجي كرېډټ د ارايې له دركه عوايد 
  .يګڼل كيږله وركړې معاف د انتفاعي معاملو د ماليې دغه ټول عوايد ) عوايد

  
افغانۍ عوايد د  4000000الې جمشېد د كابل په شهزاده سراى كې د صرافۍ په چارو بوخت دى چې هر ك  :بېلګه 1

  .له وركړې معاف دىد انتفاعي معاملو د ماليې  ياد مبلغ. اسعارو د تبادلې له دركه السته راوړي
  
ياد بانك له . پشتني بانك د بانكدارۍ له فعاليتونو سره سره، د اسعارو د تبادلې معاملې هم ترسره كوي  :بېلګه 2

دغه عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون د . ډېر عوايد السته راوړي دغو فعاليتونو څخه په هر كال كې خورا
  . يګڼل كيږڅخه معاف د انتفاعي معاملو د ماليې مې مادې د حكم لمخې د 65

  
د ګلستان سوداګريز شركت د وارداتو او صادراتو د اقتصادي فعاليتونو سره بېره، لږ څه پيسې په يوه   :بېلګه 3

ياد شركت د سپما له دغې معاملې څخه  په هر كال كې ټكټانه . په توګه اچوي سوداګريز بانك كې د سپما
  . يګڼل كيږتابع نه د انتفاعي معاملو د ماليې د دغه شركت د بانكي سپما له دركه عوايد . السته راوړي

  
ي بانكه بهار ودانيز شركت د دې لپاره چې د بهار د پېرودلو يو مركز ورغوي، له رهني او تعميرات  :بېلګه 4

ټكټانې ترالسه كول د يوه بانك  ٪15د . نورم د ټكټانې لمخې پور اخلي ٪15افغانۍ په كال كې د  35000000
  . له وركړې معاف دي د انتفاعي معاملو د ماليېلپاره هغه عوايد دي چې 

  
ي عوايد او په د راتلونكې نغدي قرارداد له صدور څخه او د راتلونكي قرارداد له عقد څخه السته راغل  4. 56

  . له وركړې معاف دي د انتفاعي معاملو د ماليېقرارداد كې د مندرجو اجناسو له فزيكي انتقال سره 
  

راتلونكې قرارداد يو داسې تړون دي چې د يوې ټاكلې بيې محصوالت په راتلونكي كې په يوې ټاكلې 
كې كې ترسره كېدونكي قراردادونه په عمومي توګه، په راتلون. نېټه يا له هغې مخكې پېري يا يې خرڅوي

د سون ) بوره، جوارى، قهوه او داسې نور(له مصرفي اجناسو سره اړيكه لري لكه ځانګړي خوراكي توكي 
توكي، ګران فلزات، د خزاينو بهاداره اوراق، اسعار او داسې نور په تېره په هغه ځاى كې چې غوښتنه او د 

  . لرياجناسو بيې د وخت په تېرېدو سره توپير 
  

دغه پلورونكى په دې اګاه دى چې د سرو . د سرو يو پلورونكى د جواهراتو د توليد لپاره سره په كار اچوي  :بېلګه
د دې لپاره چې د سرو پلورونكى په راتلوكي كال كې . بيه تل بدلون مومي او د اجناسو بيه هم بدلون مومي

تلونكي كال كې د يوه كيلو ګرام په په يوه ثابته بيه سره السته راوړي، د سرو له عرضه كوونكي سره په را
د سرو بيه په راتلونكي كال . يو تړون السليك كړي) ګرام 1،35(ډالرو په بيه د في اونس  500مقدار او د 

  . كې كېداى شي له ټاكلې بيې يا كښته يا لوړه شي، خو وركړې له شرايطو سره سمې ترسره كيږي
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ېداى شي د اسهامو د تبادلې طريقې ته ورته وپېرودل او په راتلونكې كې ترسره كېدونكي قراردادونه ك
دغه قراردادونه كېداى شي مخكې له ټاكلې نېټې څخه د ورځې په هغه نرخ وپېرودل او خرڅ شي . خرڅ شي

چې د قرارداد د عقد كولو پر مهال د سرو  د ارزښت د توقع لمخې د ياد قرارداد ارزښت منعكسوي البته په 
  . د بيې په مقايسې سره هماغه وخت كې د سرو

  
په راتلونكې كې له ترسره كېدونكو قراردادونو څخه په ترالسه شوو عوايدو د انتفاعي معاملو ماليه نه 
پلې كيږي بلكې په راتلونكې كې له ترسره كېدونكو قراردادونو څخه په ترالسه شوو عوايدو او پر تبادله 

ن كارانو يا مالي نهادونو له الرې له ثابت فيس سره د دغو قراردادونو خرڅالو د كمېش. يې پلې كيږي
د انتفاعي معاملو د د دغو كمېشن كارانو يا مالي نهادونو لخوا اخيستل شوى فيس هم . ترسره كيږي

  .نه معاف ديماليې 
  

ياد د دغو خدماتو د وړاندې كولو لپاره فيس . بانك د سرو د تبادلې په يوه تړون كې برخه اخلي ABC  :بېلګه
بانك په دې مكلف دى چې د دغه  ABC. دغه فيس  د انتفاعي معاملې له ماليې څخه معاف دى. خليا

  . فيس د سوداګريز فعاليت په توګه پر عايداتو  ماليات وركړي
  

مې مادې د حكم لمخې، د بيمې د خدماتو د فعاليتونو او د مجددې 65پر عايداتو د مالياتو قانون د   5. 65
په دغې ماده كې له مجددې بيمې . له وركړې نه معاف دي د انتفاعي معاملو د ماليېبيمې له دركه عوايد 

  . څخه مراد د بيمې د يوه شركت په واسطه د بيمې له دويم شركت څخه د بيمې څخه عبارت دى
  
 250000000كال كې  1388بيمې شركت د سوځېدو او ټكر د پېښو د بيمې د خدماتو له دركه په  د افغان ملي  :بېلګه 1

  . له وركړې نه معاف دي انتفاعي معاملو د ماليېافغانۍ عايد راټولوي چې د دغې مادې د حكم لمخې د 
  
بېلګې سره ورته والى لري خو يواځې په توپير چې پورته ياد شركت سربېره پر دې چې د  1دغه پېښې له   :بېلګه 2

بيمې خدمات خپلو مشتريانو ته وړاندې كوي، په عينې وخت كې د بيمې د نړيوال شركت لخوا چې د لندن 
ا د ملي بيمې شركت لخو د بيمې د شركت په نامه ياديږي، بيمه شوى دى چې ياد نړيوال شركت د افغان

لندن د بيمې شركت د هغو عوايدو له . افغانۍ عوايد ترالسه كوي 1500000خدماتو په وړاندې په كال كې 
له وركړې نه معاف  انتفاعي معاملو د ماليېدركه چې د افغان ملي بيمې شركت څخه يې ترالسه كوي، د 

  . دي
  

او تضامني شركتونو كې د  مسؤليتلجز د حكم لمخې، په سهامي، محدود ا 6بند د  1مې مادې د 65د   6. 65
  . له وركړې نه معاف دي انتفاعي معاملو د ماليېاشخاصو له ونډې څخه د ونډې او ټكټانې ګتې د 

  
ياد شركت د خپلو حسابونو له تصفيې وروسته، . تنه سهم لرونكي لري 50افغان سهامي توليدي شركت   :بېلګه 1

ياد توليدي شركت د سهم د ګټې موضوعي . يې ووېشيافغانۍ لري چې خپلو سهم لرونكو ته  500000
انتفاعي د سهم لرونكو د ونډو ګټې د . ماليه كسروي او له دې وروسته هر سهم دار ته خپله ونډه ورسپاري

  . له وركړې نه معاف دي معاملو د ماليې
  

انتفاعي معاملو كه چېرې د يوه شركت سهم لرونكى په خپله هم سهم لرونكى وي، د هغه سهم پر ګټې د   :تبصره
  . ه چې دى يې ترالسه كوي، د پلې كېدو وړ نه ديمالي
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بند د حكم لمخې، له صادراتو څخه ترالسه شوي عوايد د  7مې مادې د 65پر عايداتو د مالياتو  قانون د   7. 65
  .له وركړې نه معاف دي ماليېانتفاعي معاملو د 

  
كال كې د  1388دغه شركت په .  شېر محمد سوداګريز شركت د مېوې او سبزيو په صادرولو بوخت دى  :بېلګه 1

ياد شركت مكلف دى چې خپل . افغانۍ عايد السته راوړي 450000000مېوې او سبزۍ د صادراتو له دركه 
له  انتفاعي معاملو د ماليېونه وړاندې كړي خو د مالياتي اظهارليك او د عوايدو مالياتي مكلفيت

  .وركړې نه معاف دي
  

مه ماده 17او  16بند لمخې، پر عايداتو د مالياتو  قانون په  8مې مادې د 65پر عايداتو د مالياتو  قانون د   8. 65
كې درج شوي عوايد د معاش او مزدورۍ، د ونډې ګټې، ټكټانې، حق االمتياز، قرعه كشۍ او 

انتفاعي معاملو د له دغو سرچينو څخه ترالسه كېدونكي عوايد د . يانو له دركه عوايد څرګندويبخشش
  . له وركړې نه معاف دي ماليې

  
افغانۍ عايد السته رواړي چې پر عايداتو د  200000كې كار كوي چې د مياشتې  مؤسسهذكريا په اكبر   : بېلګه 1

   . له وركړې نه معاف دي انتفاعي معاملو د ماليې مالياتو  قانون د د دغې مادې د حكم لمخې، د
  
ذكريا دروازې او د پخلنځي . په دې مثال كې ذكريا په اكبر شركت كې چې ودانيز شركت دى، كار كوي  :بېلګه 2

افغانيو په ارزښت يو قرارداد ترسره كوي چې لمخې  3000000اكبر شركت له ذكريا سره د . وسايل توليدوي
تاديات په مساوي . يې دروازې او د پخلنځي وسايل دهغه كور لپاره تيار كړي چې تر رغونې الندې دى

قسطونو د مياشتې لمخې وركول كيږي او دروازې او پخلنځي دواوړه په مياشت كې يو ځلې د قرارداد د 
د اكبر له شركت سره د ذكريا له . ذكريا يو خپلواك قراردادى ګڼل كيږي. يشپږو مياشتو په موده كې تياريږ

قرارداده عوايد د هغو وسايلو په لګښتونو كې شامليږي چې د نوموړي لخوا كارول كيږي البته د ده د كار 
 افغانۍ 3000000ذكريا ټول احتمالي خطرونه پر غاړه اخلي او د ده خالص عوايد چې . او مهارت څخه پرته

  . تابع دي انتفاعي معاملو د ماليېكيږي، د 
  
د دغې تاريخ . پېغله پلوشه چې يو نامتو تاريخ ليكونكي ده چې په دې برخه كې يو لړ كتابونه كښلي دي  :بېلګه 3

ليكونكې لخوا كښل شوي يا ليكل شوي كتابونه د خاوران خپروندويه ټولنې لخوا له چاپه راوتلي او د 
حق االميتاز له پورته يادې  ٪1ياده مېرمن د كتاب له هر جلده . ړاندې كيږيخرڅالو لپاره بازار و

له وركړې نه  انتفاعي معاملو د ماليېد يادې مېرمنې دغه عوايد د . خپروندويې ټولنې څخه ترالسه كوي
  . معاف دي

  
له وركړې نه  د ماليېانتفاعي معاملو د استوګنې د كورونو له كرايې او اجارې څخه السته راغلي عوايد د   9. 65

معاف دي په دې شرط چې مستاجر له ياد جايداد څخه د استوګنې لپاره په يوه كال كې له شپږو مياشتو 
  . زياته استفاده وكړي

  
 1000احمد ګل خپله يوه حويلۍ چې د كابل په نوي ښار كې موقعيت لري، الفت خان ته يې د مياشتې په   :بېلګه 1

الفت خان د يادې حويلۍ څخه د استوګنې لپاره ګټه اخلي، نو په دې توګه، د . افغانۍ په كرايه وركوي
دغې مادې د حكم لمخې احمد ګل د كرايې له دركه السته راغلي عوايد يې د انتفاعي معاملو د ماليې 

  . تابع نه ګرځي
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كه چېرې مستاجر يو حقيقي شخص وي، د انتفاعي معاملو د ماليې معافيت د كور پر خاوند نه پلى   :تبصره
په هغه صورت كې چې خاوند يو حقيقي شخص وي، د هغه مستاجر لخوا چې حقوقي شخص ګڼل . كيږي

رط چې د كيږي، د كرايې له دركه السته راغلي عوايد د انتفاعي معاملو د ماليې تابع ګرځي البته په دې ش
  . مې مادې شرايط پوره كړي64

  
د يوه حقيقي شخص د جايداد د خرڅالو له دركه السته راغلي عوايد چې د سوداګرۍ له عام دوده بهر دي،   10. 65

په دې مانا چې خرڅوونكى شخص خپل جايداد د سوداګريز فعاليت . د انتفاعي معاملو د ماليې نه دي
منظمه او دوامداره توګه ترسره نه شي، بلكې د اړتيا لمخې، دغه شخص لپاره نه پلوري او دغه خرڅالو په 

  . خپل شته ملكيت پلوري
  
شفيق احمد خپل اپارتمان چې د كابل په مكروريانو كې موقعيت لري او له پالره ورته په ميراث پاتې دى،   :بېلګه 1

زې فعاليت لپاره نه دى ترسره دا چې دغه پلور د سوداګري. افغانۍ  پلوري 2500000د اړتيا لمخې يې په 
شوى او د نوموړي فعاليت هم د اپارتمان رانيول او پلورل نه دي، د دغې مادې د حكم لمخې د انتفاعي 

  . معاملو د ماليې له وركړې معاف دى
  
دا چې د يادې ټكسي . كال كې د ټكسي چلونې لپاره رانيولى وو 1382حسين علي يو ټكسي ګاډى په   :بېلګه 2

په اصل كې، د ده دنده د ګاډو رانيول او . كال كې يې وپلوري 1388ېر زوړ دى، نو غواړي چې په موډل ډ
مې 65په دې توګه، پر عايداتو د مالياتو قانون د . پلورل نه دي او دغه كار له كلونو وروسته ترسره كيږي

  . معاف دىمادې د حكم لمخې، د حسين علي دغه عوايد د انتفاعي معاملو د ماليې له وركړې 
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  نورمونه مالياتومعاملو د انتفاعي  د 
 : تمه  مادهېشپ ږشپ

مه فقره كې د مندرجو اشخاصو له هر ډول انتفاعي فعاليت 2او  1مې مادې په 64د دغه قانون د  )1(
پرته له هغو اشخاصو چې د دې ) د كسراتو له وضع كېدو مخكې(عوايد  ٪2څخه ترالسه شوي 

 درج دي، مه فقره كې5او  2مادې په 
د ( ٪2د هوټلونو، مېلمستونونو او رستورانتونو له خدماتو څخه د ترالسه شوو عوايدو  )2(

چې په هره مياشت كې له هغې كچې لږ عوايد ولري چې د دغه ) كسراتو له وضع كېدو مخكې
 مه فقره كې درج ده، 2مې مادې په 64قانون د 

ډوډۍ، (خوب د ځاى او د خدماتو د هوټل او مېلمستون خدمات د دغه قانون په رڼا كې د  )3(
تهيه كول دي چې اشخاص كوالى شي د لنډې ) نوشابې، د جامو مينځل او مخابراتي خدمات

 .مودې لپاره هلته واوسي
د ( ٪5د هوټلونو، مېلمستونونو او رستورانتونو له خدماتو څخه د ترالسه شوو عوايدو  )4(

ې كچې پورته عوايد ولري چې د چې په هره مياشت كې له هغ) كسراتو له وضع كېدو مخكې
 مه فقره كې درج ده،2مې مادې په 64دغه قانون د 

د رستورانت خدمات د دغه قانون په رڼا كې د ډوډۍ او خوړو او نوشابې د خدماتو وړاندې  )5(
 كول دي چې د هوټل د كاركوونكو لخوا مراجعينو ته چمتو كيږي، 

ودونو محافل ترسره كوي، د ترالسه شوو د صالونونو او كلوپونو له خدماتو څخه چې د  )6(
  ،)د كسراتو له وضع كېدو مخكې( ٪5عوايدو 

د مخابراتو، هوايي ترانسپورت، هوټلونو او رستورانتونو له خدماتو څخه چې لوړ خدمات  )7(
 ،)د كسراتو له وضع كېدو مخكې( ٪10وړاندې كوي، د ترالسه شوو عوايدو 

نون په رڼا كې له هغو مخابراتي او مسافربري مخابراتي خدمات او هوايي خطوط د دغه قا )8(
څخه عبارت دي چې د الوتنې يا پرواز ) د ټليفون، فكس او انټرنټ هر ډول خدمات(خدماتو 

 پيل يې له افغانستانه وي،  
مه فقره كې درج شوى ماليه وركوونكى داسې ادعا وكړي 5او  4، 3كه چېرې د دغې مادې په  )9(

د يوې يا څو مياشتو لپاره په دغو فقرو كې د درج ماليې له  چې د خپلو خدماتو له دركه يې
كچې سره سم عوايد نه دي ترالسه كړي، مكلف دى چې دغه موضوع په رسمي توګه د ماليې 

كه چېرې دغه ادعا ومنل او تاييد . وزارت ته د خپل مالياتي اظهارليك سره يوځاى واستوي
كه چېرې د نوموړي ادعا ناسمه . مكلف نه دىشي، په پورته فقرو كې د درج ماليې په وركړه 

مه فقره كې د درج شوى ماليې په وركړه سربېره، د دغه 5او  4، 3جوته شي، د دغې مادې په 
 فقرې د حكم لمخې د اضافي ماليې پر وركړه هم مكلف دى، او  2مې مادې د 98قانون د 

عيارونه يې وټاكل د ماليې وزارت د دې لپاره چې دغه ماده په سمه توګه پلې او م )10(
 . شي، يو طرزالعمل رامنځته او عملي كوي يې

  
 

افغانۍ  750000له كسراتو مخكې، د هغو حكمي او حقيقي اشخاصو لخوا چې په هره ربعه كې يې عوايد   1. 66
 ٪2د انتفاعي معاملو د يا له دې ډېر وي، د اجناسو او خدماتو د خرڅالو له دركه السته راغلي عوايد 

  . مه ماده په بل ډول حكم وكړي66مګر دا چې پر عايداتو د مالياتو قانون ماليې تابع ګرځي 
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افغان .  يو افغان سهامي شركت په چين كې له يو نا اړوند سهامي شركت څخه  برقي  جنراتورونه  رانيسي:  بېلګه 1
د جنراتورونو له .  سهامي شركت نوموړي جنراتورونه په افغانستان كې پر خپلو پېرودونكو باندې پلوري

شوو عوايدو په توګه ګـڼل كيږي  او  د پلور څخه السته راغلي عوايد له  انتفاعي معاملو څخه د ترالسه 
  . انتفاعي معاملو ماليې تابع ګرځي

  
يو افغان سهامي شركت په چين كې له يو سهامي شركت څخه  برقي  جنراتورونه  رانيسي او په ايران كې :  بېلګه  2

پلورل شوي  سره له دې چې جنراتورونه د شركت لخوا په ايران كې. يې پر يو نا اړونده ډلې باندې پلوري
دي،  د جنراتورونو  له پلور څخه السته راغلي عوايد  له انتفاعي معاملو څخه د السته راغلو عوايدو په 

  . توګه ګڼل كيږي
  
يو افغان سهامي شركت په چين كې له يو نا اړونده توليد كوونكي څخه د موټرو پرزي رانيسي او د سلنسر :  بېلګه 3

افغانۍ  40000نوموړى شركت د سلنسر هر واحد په .  انۍ  تمام شوى دې افغ  35000هر واحد ورته  په  
افغانۍ  له انتفاعي معاملو څخه د السته راغلو عوايدو په توګه ګڼل  40000ټولې السته راغلې  . پلوري

د پلورل شوو اجناسو د لګښت لپاره مجرايي جواز نه .  ليې تابع ګرځيا٪ انتفاعي معاملو م  2كيږي او د 
   .لري

  
يو افغان شركت د ځمكې له خاوند سره موافقه كوي چې د كابل په وزيراكبرخان مينه كې د هغۀ د ځمكې د   : بېلګه 4

نوموړي شركت  د ځمكې له خاوند سره موافقه كوي چي په . آبادولو لپاره ساختماني خدمات ترسره كړي
الك او شركت د ودانۍ د ابادولو په د ځمكي م.  نوموړې ځمكه باندې يو  څلور پوړيزه ودانې جوړه كړي

هغه عوايد چي  د شركت لخوا د ودانې  له جوړولو څخه الس ته . موخه ترخپل منځ كوم  قرارداد نه ليكلي
٪ انتفاعي ماليې تابع  2راځي د انتفاعي معاملو څخه د الس ته راغلو عوايد و په توګه  ګڼل كيږي او  د 

  .  ګرځي
 

كال كې، نوموړى سوداګر  1388په . ي سوداګر او د وارداتو او صادراتو په چارو بوخت دىخالد يو انفراد:  بېلګه 5
افغانۍ عوايد ترالسه كوي چې دغه عوايد د  25000000د راز راز توكو د صادراتو او وارداتو له دركه 

  .  ماليې تابع ګرځي ٪2معاملو د د انتفاعي افغانيو له دركه  25000000
  
كال په څلور واړو ربعو كې د  1388دى د . عبدالصبور په هرات واليت كې د مبايلونو د مغازې خاوند دى  :بېلګه 6

  : مبايلونو د  خرڅالو له دركه په الندې توګه عوايد ترالسه كوي
  افغانۍ 900000   :دويمه ربعه    افغانۍ 850000  :لومړنۍ ربعه
  افغانۍ 920000  :څلورمه ربعه    افغانۍ 880000  :درېيمه ربعه

  
معاملو د انتفاعي   مې مادې د حكم لمخې، 66او  64پورته ناخالص عوايد پر عايداتو د مالياتو قانون د 

  . ماليې تابع ګرځي ٪2د 
   

د بانكي د السته راغلو عوايدو، د اسعارو د تبادلې،  ، د ټكټانې له دركهڅخه پورونو  چې لهيو  بانك   : بېلګه 7
د چك له صدور او د اعتبارنامې له وركولو څخه چې كوم عوايد ترالسه كوي،  حسابونو له ترسره كېدو او

له وركړې معاف دى او له نورو منابعو ماليې د انتفاعي معاملو مې مادې د حكم لمخې د 65د دغه قانون د 
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د پانګه اچونې يا د اماناتو د صندوق په اړه د بانك د چك د كتابچې پلور، څخه د بانك عوايد لكه د 
  . ٪  ماليې تابع ګرځي 2د د انتفاعي معاملو سال او مشورې له دركه 

  
 وهغد چې  د پلور  او كمېشن په موخه اجناس ترالسه كوي  او د معاملو عوايد ترمنځ  ونوشركت  ود هغ  2. 66

  . ته تابع ديماليې  ٪2د انتفاعي معاملو رانيسى، د ترمنځ چې د پلور په موخه اجناس  ونوشركت
  
د سفر كولو يوه نمايندګۍ د مختلفو هوايي شركتونو ټكټونه پلوري  او د هر پلورل شوي ټكټ  په بدل كې   : بېلګه 1

كمېشن په بدل كې د خرڅالو له دركه د نوموړى شركت همدارنګه د . د كمېشن په توګه يو مبلغ ترالسه كوي
بيا پلور لپاره كوم اجناس رانيسي، بيا دغه راز، ياده نمايندګي په خپله د . سوغات امانتي اجناس پلوري

انتفاعي له مجموعي عوايدو څخه  د د سفر نوموړې نمايندګۍ  د ټكټ د پلور له دركه . يې هم پلوري
كال په لومړۍ  1388پورته شننو او توضېحاتو ته په پام سره، ياده نمايندګي د . ه وركويمالي ٪2معاملو 

په ماليې د انتفاعي معاملو كوي او د د السه ندې توګه عوايد ترربعه كې له بېالبېلو سرچينو څخه په ال
  :وركړه مكلفه ده

  
  پر خرڅ شوو ټكټونو د كمېشن له دركه ترالسه شوي عوايد) منفي(  - افغانۍ  250000

  
  پر خرڅ شوو سوغاتي اجناسو د كمېشن له دركه ترالسه شوي عوايد) منفي(  -افغانۍ  100000

  
  د اجناسو د بيا خرڅالو له دركه ترالسه شوي عوايد) فيمن(  -افغانۍ  120000

  
  x 2٪ =9400افغانۍ 470000= ه ماليد تاديې وړ انتفاعي معاملو د 
  

د د سفر نمايندګۍ د هوايي شركتونو د ټكټونو له  پلور څخه د السته راوړي كمېشن له دركه كه څه هم : تبصره 2
مې فقرې سره سم، 5مې مادې د 66پر عايداتو د مالياتو قانون د ٪ ماليې تابع ګرځي،   2د انتفاعي معاملو 
 10د د انتفاعي معاملو له دركه شوو عوايدو السته ترهم د ټكټونو له  پلور څخه د په خپله هوايي شركتونه 

   . په افغانستان  كې وي سرچينهد پرواز  البته كه د٪ ماليې تابع ګرځي 
  

ايونو لكه سينما، تياتر، كنسرتونو ، نندارتونونو او لوبو ځاينو ته د ننوتو هغه عوايد چي د عامه تفريح ځ  66.3
د  ټكټ له پلورلو څخه الس ته  راځي  د انتفاعي معاملو څخه  د الس ته راغلو عوايدو په توګه  ګڼل كيږي 

  . ماليې تابع دي ٪2د او 
  
.  افغانۍ السته راوړي 150هر ټكټ د پلور په بدل كې د يو افغان شركت په  شهر نو  كې يو سينما لري او   : بېلګه 1

هغه عوايد چي د ټكټونو له  پلورلو څخه الس  ته راځي د انتفاعي معاملو  څخه د  الس ته راغلو عوايدو په 
دا  چې  په تياتر كې ګډون كوونكي افغانان دي  . انتفاعي معاملو د ماليې تابع  ګرځيد توګه ګڼل كيږي او 

  .  سره تړاو نه لريله موضوع ماليې  داو كه نه  
  

هغه شخص چې د اجناسو د خرڅالو له دركه البته پرته له مسترد شوو اجناسو، عوايد ترالسه كوي، د   4. 66
د پېرودونكو لخوا مسترد . ې په وركولو مكلف دىمالي ٪2د انتفاعي معاملو خپلو عوايدو له دركه د 

بيا وركړه چې د مسترد .  مسترد شوي خرڅالو په ډول بلل كيږيشوي اجناس د لګښت په توګه نه بلكې د 
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ه له پلې كېدو مخكې د عوايدو له مالي ٪2د انتفاعي معاملو شوو اجناسو له كبله وركول كيږي، د 
  . مجموعې څخه تفريق كيږي

  
د شركت د مسافرينو  د كرايې له دركه  مكلف دې چې  د انتفاعي معاملو ګرځندوى س موټرو يو يد سرو   :بېلګه

خو د ګرځندوى افغانې وي،  2500000كال كې  يوه كه چيرې د كرايې مجموعي  عوايد په . ې تابع ګرځيمالي
ټول عوايد . افغانۍ كيږي، بېرته مسترديږي 200000ټكټونو عوايد چې  دد يوې ډلې د لغوه كېدول لكبله، 

  . ې تابع دىمالي دانتفاعي معاملو منفي مسترد شوى مبلغ د 
  

  ۍافغان 2500000   د مسافرينو د كرايې له دركه ټول عوايد
  ۍافغان 200000           منفي مسترد شوى مبلغ

  
  افغانۍ 2300000    ې تابع عوايدمالي دانتفاعي معاملو د 

  
فقرې سره سم، هغه هوټلونه او رستورانتونه چې په هره ربعه  2مې مادې د 66پر عايداتو د مالياتو قانون د   5. 66

انتفاعي معاملو افغانيو څخه لږ عايد ولري مخكې له دې چې هر ډول كسرات وضع شي، د  750000كې له 
  . ې تابع ديمالي ٪2د 

  
كال په لومړۍ ربعه كې د خپلو  1388يو رستورانت لري چې د  روزي خان د كابل ښار په ميوند جاده كې  : بېلګه 1

د وري په مياشت : تهيه شوو خواړو د خرڅالو له دركه په هره مياشت كې په الندې توګه عوايد ترالسه كوي
د . افغانۍ 200000افغانۍ او د غبرګولي په مياشت كې  22000افغانۍ، د غويي په مياشت كې  145000كې 

  : و لمخې، د ياد رستورانت ماليه په الندې توګه سنجول كيږيمياشتنيو عوايد
= افغانۍ  145000د وري عوايد+ افغانۍ  22000د غويي عوايد + افغانۍ  200000عوايد  د غبرګولي

 مجموعي عوايد
 

  :كيږيمحاسبه د رستورانت د مياشتنيو عوايدو لمخې، ماليه په الندې توګه 
  

  565000= 200000+ 220000+  145000= د ربعې مجموعي عوايد 
  

  افغانۍ x 2٪  =11300 565000= ه ماليد تاديې وړ انتفاعي معاملو د 
  
د كابل هوټل او مېلمستون چې په كابل ښار كې موقعيت لري د خوړو د خرڅالو او د كرايي خونو د كرايې   :بېلګه 2

افغانۍ، په زمري  225000شت كې كال په دويمه برخه كې په ترتيب سره د چنګاښ په ميا 1388له دركه د 
د ياد هوټل مسول پر . افغانۍ عوايد ګټي 250000افغانۍ او په وږي مياشت كې  243000مياشت كې 

فقرې د حكم سره سم، د خپلو ټولو عوايدو له دركه مكلف دى  2مې مادې د 66عايداتو د مالياتو قانون د 
ه  سنجش كړي او د دغه قانون د مالي ٪2عاملو انتفاعي مچې د هر ډول كسراتو له وضع كېدو مخكې د 

  . مې فقرې له حكم سره سمه ماليه تاديه كړي5مې مادې د 88
  

انتفاعي په يوې ربعه كې د  افغانۍ 718000=  250000+  243000+ افغانۍ  225000= د ربعې ټول عوايد 
  افغانۍ x 2٪  =14360افغانۍ  718000= اتي مكلفيت معاملو مالي
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په لومړۍ بېلګه كې، په ميوند جاده كې د مېشت رستورانت خاوند چې يو حقيقي شخص دى، د نوموړي   :تبصره
كه چېرې دى . افغانيو څخه لږ دي 750000له رستورانته ترالسه شوي عوايد په كال كې د هرې ربعې لپاره له 

ستورانته د ترالسه شوو مې مادې سره سم د ثابتو ماليو الره غوره كړي، مكلف نه دى چې له ر75او  74د 
ات وركړي خو د دې پر ځاى، دى مكلف دى چې د عوايدو ماليې انتفاعي معاملو ماليعوايدو له دركه د 

انتفاعي معاملو مه ماده كې د مندرجو 68په بدل كې ثابته ماليه او په پر عايداتو د مالياتو قانون په 
  . ات وركړيمالي

  
فقرې د حكم سره سم، هغه هوټلونه، مېلمستونونه او  3مې مادې د 66د پر عايداتو د مالياتو قانون   6. 66

افغانيو څخه ډېر عوايد ولري مخكې له دې چې هر ډول  750000رستورانتونه چې په هره مياشت كې له 
  . اتو ته تابع ګرځيمالي ٪5انتفاعي معاملو كسرات وضع شي، د 

  
كال په لومړۍ ربعه كې  1388شاندېز رستورانت چې د كابل ښار په وزير اكبر خانه مېنه كې مېشت دى د   :بېلګه 1

افغانۍ او په غبرګولي  285000افغانۍ، په غويي مياشت كې  265000په ترتيب سره په وري مياشت كې 
فقرې د حكم سره سم، د  3مې مادې د 66افغانۍ عوايد السته راوړي، د قانون د  251000مياشت كې 

  : ات په الندې توګه سنجش كيږيانتفاعي معاملو مالي
  

  د لومړۍ ربعې ټول عوايد په افغانيو=  801000=  251000+ 285000+ افغانۍ  265000
  

801000 x 5٪ =40050  = اتانتفاعي معاملو ماليد لومړۍ ربعې د  
  

كې موقعيت لري، د خوړو او د مسافرينو د استوګنې لپاره ميوند هوټل او مېلمستون چې په هرات واليت   :بېلګه 2
د كرايى خونو خدماتو د چمتو كولو سربېره، د ټليفون، جامو مينځلو او نوشابو خرڅولو خدمات هم 

 387500مالي كال په درېيمه ربعه كې، ياد هوټل په ترتيب سره په تلې مياشت كې  1388د . وړاندې كوي
افغانۍ عوايد ترالسه  375600افغانۍ او په ليندۍ مياشت كې  398500 اافغانۍ، په لړم مياشت كې

  :ياد عوايد په الندې توګه د انتفاعي معاملو د ماليې تابع ګرځي. كوي
  

 1161600=  375600+افغانۍ  398500+ افغانۍ  387500= په درېيمه ربعه كې د ماليې تابع ټول عوايد 
  .افغانۍ

  
  . افغانۍ x 5٪  =58080افغانۍ  1161600= د تاديې وړ ماليه معاملو  انتفاعيپه درېيمه ربعه كې د 

  
ميوند رستورانت چې د كابل ښار په نوي ښار كې موقعيت لري، د برګر، شيريخ، ژالې، ايس كريم او   :بېلګه 3

كال په لومړۍ ربعه كې په ترتيب  1388ياد رستورانت د . داسې نورو خدمات پېرودونكو ته وړاندې كوي
افغانۍ او  325000افغانۍ، په غويي مياشت كې  295000په اوري مياشت كې . عوايد ترالسه كوي سره

ياد عوايد په الندې توګه د انتفاعي معاملو د . افغانۍ عوايد ترالسه كوي 350000غبرګولي مياشت كې 
   ماليې تابع ګرځي
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  :له پورته عوايدو څخه په الندې توګه ماليه وضع كيږي
  

  افغانۍ 970000= د غبرګولي عوايد + د غويي مياشت عوايد + مياشت عوايد د اوري 
  

  . افغانۍ x 5٪  =48500افغانۍ  970000= د تاديې وړ ماليه انتفاعي معاملو د 
  

د ودونو د محافلو د صالونونو او كلوپونو د عوايدو مجموعه چې په عام ډول د ودونو د رستورانت په   7.66
فقرې د حكم لمخې د عوايدو د ټاكلي حد څخه پرته له خپلو مجموعي  4مادې د  مې66نامه ياديږي، د 

  . ماليې تابع ګرځي ٪5د انتفاعي معاملو عوايدو څخه د هر ډول كسراتو له وضع كېدو مخكې د 
  

شام پاريس رستوارنت چې په كابل ښار كې موقعيت لري د ودونو، شيرينخورۍ او داسې نورو محافلو د   : بېلګه
په مرغومي : مه ربعه كې په دې ترتيب سره عوايد ترالسه كړي دي4كال په  1387ه كېدول له دركه د ترسر

 4800000افغانۍ او په كب مياشت كې  5545000افغانۍ، په سلواغې مياشت كې  5000000مياشت كې 
وضع  د شام پاريس رستورانت خاوند د پورتني حكم لمخې مكلف دى چې د هر ډول كسراتو له. افغانۍ

د . ماليه سنجش او تاديه كړي ٪5 انتفاعي معاملوكېدو مخكې له خپلو مجموعي عوايدو څخه د 
  :ماليه په الندې توګه محاسبه كيږيانتفاعي معاملو رستورانت د پورته عوايدو له دركه د 

  
  .ايدد ماليې تابع ټول عو= د كب مياشت عوايد + د سلواغې مياشت عوايد + د مرغومي مياشت  عوايد 

  
  افغانۍ 15345000=  4800000+  5545000+  5000000

  
  ماليهانتفاعي معاملو افغانۍ د پورته عوايدو څخه د  x 5٪ =767250افغانۍ  15345000

  . افغانۍ وركړي 787250ماليه انتفاعي معاملو مه ربعه كې، شام پاريس هوټل مكلف دى چې د 4په 
  

فقرې د حكم لمخې، د مخابراتي خدماتو، د هوايي  5مې مادې د  66پر عايداتو د مالياتو قانون د   8.66
ترانسپورت خدمات، د هوټل او رستورانتونو لوړ او معياري خدماتو له دركه ترالسه شوي عوايد د 

كلو لپاره كوم مالياتو د ټا ٪10په دې وروستيو بدلونونو كې د . ماليې ته تابع دي ٪10انتفاعي معاملو 
فقره كې د مندرجو  5مې مادې په 66په دې توګه، د دغه قانون د . مالياتي حد په پام كې نه دى نيول شوى

نورم لمخې د  ٪10خدماتو له دركه ټول ترالسه شوي عوايد د هر ډول كسراتو له وضع كېدو مخكې د 
  . د ماليې تابع كيږيانتفاعي معاملو 

  
تونو د پېژندلو لپاره چې معياري او د لوړ كيفيت خدمات وړاندې كوى او له د هغو هوټلونو او رستوران

د ماليې تابع دي، بايد الندې ځانګړنې او معيارونه په نظر انتفاعي معاملو نورم لمخې د  ٪10دې دركه د 
  : كې ونيول شي

  
  هوټلونه او رستورانتونه بايد د سه ستاره يا له دې پورته معيار او شرايط ولري، .1
وټلونه او رستورانتونه چې د مركز ګرمۍ، ټليفون او انټرنټ او كاليو مينځلو خدمات، د ه .2

  دوو يا زياتو ډولونو لرونكي كيفيت خواړو اسانتياوې ولري، او
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د دغو هوټلونو او رستورانتونو مراجعين هغه اشخاص وي لكه بهرنيان، ګرځندويان،  .3
  . سوداګر او داسې نور اشخاص چې ډېر عوايد ولري

 
كال  1388افغان هوايي شركت د خپلو كورنيو او بهرنيو الوتنو له دركه چې پيل يې له افغانستانه وي، په   :بېلګه 1

د افغان .  ماليې تابع دي ٪10د انتفاعي معاملو ياد عوايد د . افغانۍ عوايد السته راوړي 856856000كې 
ربعه واره توګه سنجش كيږي او د دولت  هوايي شركت انتفاعي ماليات د پورتنيو عوايدو له دركه په

  . ځانګړي بانكي حساب ته سپارل كيږي
  
ښاري هوټل چې په كابل ښار كې يو ډېر نامتو هوټل دى، په ځانګړې توګه بهرنيو اتباعو ته د لوړ كيفيت   :بېلګه 2

كرايه،  خواړه، د خونو(ښاري هوټل د خپلو خدماتو د وړاندې كولو له دركه لكه . خدمات وړاندې كوي
كال په لومړۍ ربعه كې په هره مياشت كې په ترتيب سره په  1388د ) ټليفون، انټرنټ او داسې نور خدمات

افغانۍ او په غبرګولي مياشت كې  5600000افغانۍ، په غويي مياشت كې  4525000وري مياشت كې 
انتفاعي رې سره سم، د فق 5مې مادې د 66ياد عوايد د قانون د . افغانۍ عوايد السته راوړي 5500000
  : ماليې تابع دي چې په الندې ډول محاسبه كيږي ٪10د معاملو 

  
  افغانۍ 15625000= د غبرګولي عوايد + د غويي مياشت عوايد + د اوري مياشت عوايد 

  
  افغانۍ x 10٪  =1562500افغانۍ 15625000= د تاديې وړ انتفاعي ماليه 

  
هندوكش مخابراتي شركت د خپلو مخابراتي خدماتو له دركه لكه د كرېډټ كارت، د ټليفوني اړيكو اجرا   :بېلګه 3

افغانۍ او د سيم كارت او ټليفون د سيټ  500000000او انټرنټي اسانتياوو د خرڅالو څخه په مالي كال كې 
د ټليفوني اړيكو (له دركه ياد شركت د ټليفوني خدماتو . افغانۍ عوايد السته راوړي 25000000له دركه 

انتفاعي ماليې تابع او د سيم كارت او ټليفون د سيټ د  ٪10د ) اجرا او انټرنټي اسانتياوو د خرڅالو څخه
هندوكش مخابراتي شركت مكلف دى چې خپل انتفاعي . انتفاعي ماليې تابع دي ٪2عوايدو له دركه د 

  . ماليات سنجش او د دولت بانكي حساب ته يې وسپاري
  

فقره كې د درج شوو اشخاصو عوايد د يوه مالي  6مې مادې په  66كه چېرې پر عايداتو د مالياتو قانون د   9.66
كال په يوې يا څو مياشتو كې له هغې مشخصې كچې څخه لږ وي، د لږوالي له عواملو سره دې يوځاى 

  . و تصديق وشياړونده ادارې ته خبر وركړي چې د اړوندې مالياتي ادارې لخوا يې په اړه څېړنه ا
  

فقرې د حكم لمخې، د انتفاعي معاملو ماليات په ربعه  5مې مادې د  93پر عايداتو د مالياتو قانون د   :تبصره
  . مه د دولت ځانګړي حساب ته سپارل كيږي15واره توګه د بلې ربعې د راتلونكې مياشتې تر 
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 انتفاعي معاملو د مالياتو پلي كول د 

  : اووه شپيتمه ماده
ټولو ترالسه شوو عوايدو څخه د انتفاعي معاملو ماليه پرته له دې چې ماليه وركوونكى د  له )1(

  . روان كال يا تېرو كلنو په اوږدو كې تاوان كړى يا ګټه، د تاديې وړ دي
هغه مبالغ چې د انتفاعي معاملو د ماليې له دركه وركړل شوې، د اړوند كال  د ماليې   )2(

 . يكې د لګښت د قلم په توګه د مجرايي وړ دوړعايداتو د سنجولو په وخت 
د ماليې  وړعايداتو د سنجولو په وخت كې ماليه فقرې كې درج  3په مادې  64د دي قانون د  )3(

كه چېرې وركړل شوى مبلغ د تاديې وړ انتفاعي معاملې د ماليې څخه ډېر . يد مجرايي وړ د
 . وي، اضافي مبلغ په راتلونكو دورو كې د مجرايي وړ نه دى

 
 

په دې نه اغېزمن كيږي چې ماليه وركوونكي په روان كال كې ماليې مقدار تاديې وړ د انتفاعي معاملو د    1.  67
د ماليې د مبلغ اندازه د شركت د ټولو عوايدو لمخې په . په خپل انتفاعي خدماتو كې ګټه يا تاوان كړى

  . مالي كال كې ټاكل كيږي
  

د انتفاعي معاملو د او  عوايد الس ته راوړيټول افغانۍ  500000كې د يوه مالي كال په ترڅ شركت  الف   : بېلګه
په نوموړي شركت همدارنګه . افغانۍ تاوان وراوړي 150000تابع هم دى، خو په همدې مالي كال كې  ماليې

. تابع دى د ماليې د انتفاعي معاملوبل مالي كال كې د تېر كال د تاوان په اندازه عوايد ترالسه كړي چې 
په دواړو حاالتو كې شركت يوشان انتفاعي ماليه د . افغانۍ ګټه كړې ده 150000ياد شركت د تاوان پر ځاى 
 د انتفاعي معاملودا چې ګټه ډېره ده كه تاوان . افغانۍ كيږي تاديه كوي 500000ټولو عوايدو له دركه چې 

  . پر ماليه كومه اغېزه نه ښندي
  

ماليه د يوه تشبث د عادي  د انتفاعي معاملوفقرې لمخې،  2مې مادې د 67و د مالياتو قانون د پر عايدات  2.67
او الزمي لګښت په توګه ګنل كيږي او د عوايدو د مالياتي مكلفيت د محاسبې پرمهال له ماليې وړ 

  . عوايدو څخه مجرا كيږي
  

ياد شركت د . افغانۍ عوايد ترالسه كوي 1000000يو افغان سهامي شركت كورونو رنګوي او په يوه كال كې   :بېلګه
ياد افغان . افغانۍ لګولي دي 250000افغانۍ او د نورو لګښتونو له دركه يې  400000معاشونو له دركه 

  : سهامي شركت خپل د ماليې وړ عوايد په الندې توګه محاسبه كوي
  

    1000000    مجموعي عوايد                              
  400000      او عملياتي لګښتاداري 

  250000        عملياتي لګښت
  20000       د انتفاعي معاملو ماليه  
  670000      د مجرايي وړ ټول لګښت

  330000    پر عايداتو د ماليې وړ عوايد
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د انتفاعي چې په ګمركاتو كې له وارداتي اموالو څخه اخيستل كيږي، ماليه هغه د انتفاعي معاملو   3.67
د كه چېرې . اتو د سنجول شوي مكلفيت پر وړاندې په اړونده مالي كال كې د مجرايي وړ دهماليد معاملو 

چې له وارداتي اموالو څخه اخيستل كيږي په مالي كال كې د انتفاعي مالياتو له انتفاعي معاملو ماليه 
. نتقال وړ ويمكلفيته ډېر وي، دغه اضافي مبلغ په راتلونكي مالي كال كې د مجرايي ماليې په توګه د ا

خو د وركړل شوو انتفاعي مالياتو مجموعه پر عايداتو د مالياتو لپاره د ماليې وړ عوايدو د سنجش 
  . پرمهال  د مجرايي وړ مصرف په توګه ګڼل كيږي

  
افغانيو په ارزښت له بهر ملكه البسه او جامې  500000مالي كال كې د  1388امېد سوداګريز شركت په   : بېلګه

د . افغانۍ كيږي 40000ياد شركت ګمركي محصوالت د پورت يادو جامو د واردولو له دركه  د. واردوي
  : پورته يادو توكو انتفاعي ماليات په الندې توګه سنجش كيږي

  
د انتفاعي معاملو د مالياتو لپاره د وارداتو ارزښت، =  40000ګمركي محصوالت +  500000واردات 

  افغانۍ 540000
  

  . افغانيو په ارزښت اموال پلوري 800000امېد شركت له وارد شوو توكو څخه د 
  : ې مكلفيت په الندې توګه محاسبه كيږيماليد د انتفاعي معاملو 

  
  افغانۍ x 2٪  =16000افغانۍ  800000

  
ې په ماليد د انتفاعي معاملو افغانيو تاديه شوى مبلغ  10800فقرې د حكم سره سم، د  3مې مادې د 67د 

 5200امېد سوداګريز شركت مكلف دى چې د . افغانۍ دي، د مجرايي وړ ګڼل كيږي 16000مقابل كې چې 
  . ې د فورمې د سپارلو پرمهال تاديه كړيماليد د انتفاعي معاملو افغانيو توپير 

  
ياتو مستحق ې په مقابل كې پر عايداتو د مالانتفاعي معاملو ماليتاديه شوې د امېد سوداګريز شركت   :تبصره

 16000په دې توګه، ياد شركت مستحق دى چې د ماليې وړ خالصو عوايدو د سنجش پرمهال د . ګرځي
  . افغانيو د مجرايي غوښتنه وكړي
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  يوولسم فصل

  
  

  ثابت ماليات 
  
  

   پورې  76مادې نه تر  68له  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    



 185  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

  
  

له دې . پرځاى وضع كيږي او د انتفاعي مالياتوپه عمومي ډول  ثابت ماليات  پرعايداتو باندې د مالياتو      1.  68
د ثابتې ماليې  پرځاىاو د انتفاعي مالياتو پر عايداتو باندې د مالياتو سره سره، د دې فصل ټولې مادې 
يو شمېر ثابت . سربېره پر دې، ټول ثابت ماليات وروستني ماليات نه دي. د وضع كېدو په اړه حكم نه كوي

فاعي مالياتو د كلنۍ تاديې لپاره د مجرايي په توګه ورڅخه او د انتپر عايداتو باندې د مالياتو ماليات 
  . د دغه فصل مادې د ثابتې ماليې ماهيت او حدود ټاكي. كار اخيستل كيږي

  
كيداى شي چې ثابت ماليات پر انفرادي اشخاصو، شراكتونو، محدودالمسؤليت او سهامي شركتونو   2. 68

  .باندې  تطبيق كړل شي
   

  
 

  ركړې د ثابتو مالياتو  و
  :  تمه  مادهېنهه شپ

. وي ىشو حكمبل ډول په دا چې په قانون كې مګر د مالي كال په ترڅ كې ثابته ماليه د وركړې وړ ده 
 

  
  

په دې اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه كولو لپاره  چې  په دغه فصل كې درج ثابت ماليات كوم وخت د ذمت   1. 69
لومړۍ مرحله كې  هغې اړوندې  مادې ته مراجعه وكړۍ چې ثابت ماليات په ماليه او  د وركړې وړ ده،  په 

كه چيرې نوموړې ماده  په  دې اړه  صراحت ولري  چې  نوموړې ماليه بايد كله وضع  .  ح شوي ديېكې تشر
  . مادې ته مراجعه وكړۍ مې93 او تاديه كړل شي، نو په دغه صورت كې

    

 
  د ثابتو مالياتو تابع انتفاعي فعاليتونه 

    : تمه مادهېاته شپ

پر عايداتو د ، ه ترسره كويدې فصل په حكمونو كې درج  انتفاعي فعاليتوند هغه اشخاص چې 
   .  د ثابتو مالياتو د وركړې تابع ديمالياتو او انتفاعي مالياتو پر ځاى 
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  د وارداتي مالونو ثابته ماليه 

   :اويايمه ما ده 
هغۀ  اشخاص  چې د سودا ګريز جواز لرونكي دي او د مالونو په واردولو الس پورې كوي، د  )1(

. ه وركويمالي هثابت ٪2هغو د ګمركي محصول په شمول د وارد شوو مالونو د تمامې شوې بيې 
ګڼل كيږي  وركړل شوې ماليه د هغوى پر كلنيو عايداتو باندې د مالياتو د مخه  وركړې په توګه

او دغه ډول وركړې ، د دې قانون د حكمونو لمخې ، د نوموړو  اشخاصو د تادياتي مكلفيت په 
  . وړاندې په پام كې نيول كيږي

هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز له لرلو پرته د مالونو په واردولو الس پورې كوي،  )2(
د واردو شوو مالونو د  پرعايداتو باندې د مالياتو په عوض د هغو ګمركي محصول په شمول

  . تمامې شوې بيې په سلو كې د دريو ثابتې ماليې د وركړې تابع دي 
هغه اشخاص چې مؤقت سوداګريز جواز ليك لري، د سوداګريزو مالونو په واردولو الس  )3(

پورې كوي او مالياتي اظهارليك د ماليې وزارت ته نه وړاندې كوي ، پرعايداتو باندې د 
هغو د ګمركي محصول په شمول د واردو شوو مالونو د تمامې شوې  بيې په مالياتو په عوض د 

 . سلو كې د دريو ثابتې ماليې د وركړې تابع ګڼل كيږي
د دې مادې په فقرو كې درج ماليات په هغۀ ګمرك كې اخستل كيږي چې مالونه هلته محصول  )4(

 . كيږي
    

  
نوموړې  . هغه ماليه وركوونكي  چې سوداګريز جواز لري  د خپلو وارداتي توكو له دركه  د ماليې تابع دي  1. 70

فيصده ماليه  پرعايداتو باندې د ذمت ماليې  ٪2دغه .  فيصدو سره برابره ده ٪2ماليه د وارد شوو توكو له 
دغه ماليه د ماليه وركوونكي له   كيداشي. ده او د وركړې وړ ده) پيش پرداخت ( له وړاندې څخه وركړه 

٪  ماليې وركړه د مالياتي اظهار ليك له وړاندې كولو  2د وارد شوو توكو د . مالياتو څخه  لږ او يا ډېره وي
  . څخه ماليه وركوونكى  نه معاف كوي

  
زښت  اجناس وارد كړي  افغانيو په ار 20000000لمريز كال  په اوږدو كې د   1385يو افغان سهامي شركت  د    :  بېلګه 1

نوموړى شركت بايد د ګمركي محصوالتو .  كې شامل دي افغانيو 20000000ګمرګي محصوالت  هم په .  دي
لمريز كال له پاى نه   1385نوموړى سهامي شركت مكلف دې  چې د . افغانۍ تاديه كړي  400000برسيره  

ي اظهارليك كې بايد الندې موضوعات په  نوموړي ماليات. وروسته مالياتي اظهارليك وړاندې كړي
  : څرګند شوي وي

  
  افغانۍ 100000000          عو ايد
  افغانۍ ) 2000000(      اعي معاملو ماليه فد انت

  افغانۍ ) 40000000(      عملياتي لګښتونه 
  افغانۍ ) 60000000(     افغانۍ) 18000000( د ټكټانې لګښت 

  
  افغانۍ   40000000        د ماليې وړ عوايد 

  افغانۍ    8000000      )٪ 20(لومړنۍ ماليه 
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  افغانۍ )  400000(    له مخكې نه وركړل شوې ماليه 
  افغانۍ   7600000        د وركړې وړ ماليه 

  
.  افغانيو په ارزښت اجناس واردوي  40000000لمريز كال په اوږدو كې د  1385يو افغان سهامي شركت د :  بېلګه 2

نوموړى سهامي . افغانۍ تاديه كړي  800000مركې محصول  برسيره  نوموړى سهامي شركت بايد د ګ
په  نوموړي . لمريز كال له پاى نه وروسته مالياتي اظهارليك وړاندې كړي 1385شركت مكلف دې  چې د 

  :مالياتي اظهارليك كې بايد الندې موضوعات څرګند شوي وي
  

  افغانۍ   100000000          عوايد 
  افغانۍ )  2000000(      د انتفاعي معاملو ماليه 

  افغانۍ ) 84000000(        عملياتي لګښت 
  افغانۍ ) 97000000(    افغانۍ) 11000000(د ټكټانې لګښت 

  افغانۍ  3000000        د ماليې وړ عوايد 
  افغانۍ  600000      )٪  20(لومړنۍ ماليه 

  افغانۍ ) 800000(    له مخكې نه وركړل شوې ماليه
  افغانۍ ) 200000(      يا وركړې وړ مبلغ د ب
  
، نو نوموړى  د يادونې وړ ده چې  كه چيرې افغان سهامي شركت مالياتي اظهار ليك وړاندې نه كړي  :  تبصره

  . د ترالسه كولو مستحق نه دې)  افغانيو 200000(د خپل  بيا وركړې وړ مبلغ  شركت  
  

يا هغه اشخاص چې  مؤقت سوداګريز جواز لري  او ( هغه ماليه وركوونكي چې سوداګريز جواز نه لري     2. 70
.  د وارد  شوو اجناسو د ماليې تابع دي)  دماليې وزارت ته  يې  مالياتي اظهارليك نه دې وړاندې كړى 

داتو باندې د مالياتو پر عوض  ٪  سره برابره ده  او پرعاي 3نوموړى ماليه  دوارد شوو اجناسو د ارزښت  له  
  . د وركړې وړ ده

  
 

  د عراده جاتو ماليات 
   : اويايمه مادهيو 

وسايطو په واسطه د سودا ګريز فعاليت په مقصد د مالونو په  د موجودوهغۀ اشخاص چې 
ليږدولو او د اشخاصو په حمل الس پورې كوي، د جواز سير له  نوي كولو د مخه په الندې توګه د 

  :  ماليې په وركړه مكلف ګڼل كيږيكلنۍ 
  

 : د ټن په اساس ګاډي يبار وړونك )1(
  

  ،نۍله يوۀ څخه تر دوو ټنو پورې ، دوه  زره او شپږ سوه افغا .1
  ،رې ، درې زره او څلو سوه افغانۍ له  دوو څخه  زيات تر دريو ټنو پو .2
 ،، څلور زره  او دوه سوه افغانۍ  له دريو څخه زيات تر څلورو ټنو پورې .3
 ،ځو ټنو پورې ، پنځه زره  افغانۍ څلورو څخه زيات تر پن له .4
 ،شپږو ټنو پورې ، شپږ زره افغانۍ له پنځو څخه زيات تر  .5
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 ،تو ټنو پورې ، اووه  زره افغانۍله شپږو څخه زيات تر ا .6
 ،لسو ټنو پورې ، نهه زره افغانۍ  له  اتو څخه زيات تر .7
 ،افغانۍ   لسو ټنو پورې ، لس زره له لسو څخه زيات تر دوو .8
 ،سو ټنو پورې ، دوولس زره افغانۍ له دوو لسو څخه زيات تر څوارل .9

  ،رلس  زره افغانۍله څوارلسو څخه زيات تر شپاړسو ټنو پورې ، ديا .10
 ،سو ټنو پورې ، پنځلس زره افغانۍله شپاړسو څخه زيات تر اتل .11
 ،لو ټنو پورې ، شپاړس زره افغانۍله اتلسو څخه زيات تر ش .12
 ،وېشتو ټنو پورې اتلس زره افغانۍله شلو څخه زيات تر پنځه  .13
في ټن پنځه له پنځه وېشتو ټنو څخه زيات په اتلس زره  او پنځه سوه افغانيو برسيره   .14

 ، اوسوه افغانۍ
د تريلر د مجاز وزن له مجموع څخه زيات ، له پنځه سوه كيلو ګرامه څخه اضافه في ټن  .15

 . ، دوه سوه افغانۍ
 

 : ګاډيمسافر وړونكي  )2(
 
  ،كسي ، دوه زره افغانۍټله دريو څخه تر پنځو تنو پورې په ظرفيت  .1
برسيره في څوكۍ دوه  تكسي په دوه زره افغانيو) لوړ( پورته  هد پنځو تنو له ظرفيت .2

  ،سوه افغانۍ
  ،بس ، دوه زره او شپږ سوه افغانۍڅوارلس څوكۍ مكرو .3
 ،هر ډول بس ، څلور زره افغانۍرې له پنځلسو څخه تر يووېشتو څوكيو پو .4
 ،څوكيو پورې ، اووه  زره افغانۍ له دوه وېشتو څخه تر نهه وېشتو .5
 ،اوو زره  او پنځه سوه افغانۍ له څلويښتو څخه تر نهه څلويښتو څوكيو پورې  .6
 ، اوو څوكيو پورې ، اته زره افغانۍ له پنځوسو څخه تر شپيت .7
 . انيو بر سيره ، في څوكۍ دوه سوه افغانۍله شپيتو څوكيو څخه زياتې له اتو زرو افغ .8
 

 : لمخېعراده جات د سلنډر  )3(
 

  ،اده ، يو زر او پنځه سوه افغانۍڅلور سلنډره عراده جات ، فى عر .1
 ،ات ، فى عراده ، دوه زره افغانۍشپږ سلنډر عراده ج .2
 ، اوات ، فى عراده ، درې زره افغانۍاته سلنډره عراده ج .3
له اتو سلنډرو څخه زيات عراده  جات له درې زره  افغانيو برسيره في سلنډر ، پنځه  .4

 . سوه افغانۍ
 

 : كشاېر )4(
 

  ،او ا ، فى عراده ، پنځه سوه افغانۍد موټر سايكل ريكش .1
 . ريكشا فى عراده ، يو زره افغانۍ .2
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مادې كې درج ماليات د نقليه وسايطو له هغو خاوندانو څخه   71پر عايداتو باندې د مالياتو قانون  په    1. 71
چې په دغه ماده (اخستل كيږي چې له نوموړو وسايطو څخه  د اشخاصو او اشياوو د ليږد په  فعاليتونو 

  . كار اخلي)  كې شامل دي
  
مادې پر اساس  له هغه شخص څخه  چې  دوه ټكسي موټر لري په هر  72پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د :  بېلګه 1

  . افغانۍ د ټكسي موټر د فعاليت  د ثابتې ماليې په توګه اخستل كيږي 4000كال كې 
  
هغه شخص چې دوه ټنه وزن  ليږدونكى يو باروړونكې موټر لري، د موټر د ثابتې ماليې په توګه بايد په :   بېلګه 2

  . غانۍ تاديه كړياف 2600هركال كې 
  
له مخې له  كتګورۍ  يا صنف پورې  نه محدوديږي  ولې  تشرېح د يوې نقليه  واسطې  ثابته ماليه  د هغۀ د :  بېلګه 3

  . كيداى شي چې له  هغې  څخه  د ګټې اخستنې  پر اساس له يوۀ بل صنف پورې  مربوط كړل شي
  

افغانيو ماليې تابع دې د مسافرينو  2600او عام ډول  د هغه بار وړونكى موټر چې  يو ټن  وزن ليږدولى شي  
د يوۀ عراده .   د ليږد او راليږد په موخه د ټكسې په توګه  د يو بس په شان ورڅخه ګټه اخستل كيداى شي

  .  افغانۍ ده 4000بس په شان  د نوموړي  موټر ثابته ماليه هم  
  
)  سو په بدل كې د اشخاصو او اموالو په ليږد كې كار اخليله هغې څخه د پي( هغه شخص چې يوه ګاډۍ :  بېلګه 4

افغانۍ د ګاډۍ د ثابتې ماليې په  1000لري او له هغې څخه د ريكشا په ډول  استفاده كوي، نوموړى بايد 
  . توګه تاديه كړي

  
تې ماليې پر ماده كې د درج ثاب 72پر دغه ډول عراده جاتو باندې پرعايداتو باندې د مالياتوقانون  په   2. 71

كه چې د نقليه واسطې خاوند داسې نور عوايد ولري چې .  عوض ماليات پرعايدات وضع شوي دي
ماده كې ذكر شوي دي بايد ثبت  72پرعايداتو باندې د مالياتو تابع ګرځي،  السته راغلي عوايد چې په 
  .  كړل شي ولېد نوموړي په مالياتي اظهارليك كې بايد شامل نه كړل شي

  
ماده كې درج ثابته ماليه په هغه سيمه ايز مالياتي دفتر كې وركول  71پرعايداتو باندې د مالياتو قانون په    3. 71

كه چيرې هغه ځاى  چې د موټر خاوند په كې اوسيږي . كيږي په كومه  چې  د نقليه واسطې خاوند ژوند كوي
ږي، نو ثابته ماليه په  هغه سيمه ايز له هغه ځاى څخه توپير ولري چې  د لويو الرو جواز په كې صادري
  . مالياتي دفتر كې وركول كيږي چيرته چې  د لويو الرو جواز صادريږي
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  ماليه ديانو موضوعي قرار داد 

   :اويايمه ماده دوه 
هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز لرونكي ندي، له  دولتي ادارو سره د موادو ، لوازمو،  )1(

ثابتې ماليې  ٪7خدمتونو يا ودانيزو چارو قرارداد وكړي، پرعايداتو د مالياتو په عوض د 
  . په وركړې مكلف ګڼل كيږي، ثابته ماليه له وركړې وړ وجوهو څخه  وضع كيږي

فقرې  1له پورته يادو نهادونو سره خدمات او د دې مادې د هغه جواز لرونكي اشخاص چې  )2(
په دې فقره كې مندرجه ماليه د . ماليه وركوي ٪2درج اموال ترسره كوي، د قراردادي 

 . وروستيو مالياتي ملكفيتونو په مقابل كې د محاسبې او مجرايي وړ ده
فقرې درج ماليات د تاديه كوونكو اشخاصو لخوا د تاديې پرمهال وضع  2او  1د دې مادې د  )3(

په دې ماده كې درج قرارداد كوونكي . ورځو پورې اړونده حساب ته انتقاليږي 10كيږي او تر 
مكلف دي چې د قرارداد د عقدولو پرمهال اړوندې مالياتي ادارې ته د قرارداد كاپي هم 

فقرې حكم لمخې د ماليې  1مې مادې د 17قيقي اشخاص چې د دې قانون د هغه ح. واستوي
 . تابع معاشونه اخلي، له دې حكمه مستثنى دي

  
  

د قرارداد په اړه هېڅ . د دې لپاره چې موضوعي ماليه پلې شي، تاديات دې د يوه قرارداد لمخې ترسره شي   1. 72
ليك شوى تعريف په حقيقت كې د موضوعي ماليې  په قانون كې. ډول تعريف په قانون كې نه دى راغلى
  . لپاره يو منل شوى اصل ګڼل كيږي

  
د اموالو . قرارداد د دوو يا له دوو ډېرو خواوو ترمنځ د يوه توافق په مانا دى چې د قانون لمخې پلى كيږي((

يا خدماتو د  پلور او خرڅالو لپاره يوه سوداګريزه معامله د پېرودونكي او پلورونكي ترمنځ يوه قرارداد 
  )). يا تړون ګڼل كيږي

  
. الو او خدماتو د چمتوكول او خرڅول د يوه تړون اساس جوړويګريزې معاملې او وړانديز يا د امواسود

توګه وي او تاديات هم كېداى شي چې په نغده ) شفاهي( كېداى شي دغه شان تړون يا په ليكنۍ يا ګړنۍ 
  . معامله يو تړون بلل كيږي او د موضوعي ماليې احكام په دې اړه پلي كيږي. يا د كرېډټ لمخې ترسره شي

  
د هغو حكمي او يا نورم لمخې  ٪7د  ه مالي هثابتشوې ماده كې درج  72اتو د مالياتو قانون  په پرعايد  2. 72

د منل شوې كيږي چې په افغانستان كې سوداګريز جواز نه لري  او وضع  حقيقي اشخاصو له عوايدو څخه 
او يا خدمات   ، ودانيزې چارېته  مواد ، لوازمي ادارو د قرارداد له مخې  دولتاساسنامې پر خالف 

دغه اشخاص د دغه شان فعاليتونو پر عايداتو د مالياتو د وركړې پر ځاى كله چې تاديات .  برابروي
دولتي، خصوصي، (قرارداد كوونكې ادارې په دغه راز معامالتو كې . ترالسه كوي، بايد ماليه وركړي

هال ماليات وضع  او د دولت مكلفې دي چې د پيسو د وركړې او انتقال پرم) انتفاعي او غيرانتفاعي
  . بانكي حساب ته يې وسپاري

  
يو چينايي  سهامي شركت  په مستقيمه توګه د قرارداد له مخې  د مخابراتو وزارت  ته  مخابراتي وسايل   : بېلګه 1

نوموړى شركت  مستقيماَ  له توليد كوونكو څخه  وسايل د  مخابراتو وزارت  ته ليږدوي  او له  .  برابروي
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په لومړي كال كې د پلور بيه .  هغو نه  په استفادې سره  په افغانستان كې  نوي  مخابراتي وسايل جوړوي
نوموړى چينايي شركت په افغانستان كې سودا ګريز جواز  نه اخلي ځكه شركت په .  افغانۍ ده 100000000

كوم . ثابتې ماليې تابع دې ماده كې د درج 72دغه چينايي شركت  په . افغانستان كې فزيكي شتوننه لري
وخت چې د ماليې وزارت  د خزاينو رياست د چينايي شركت مبالغ اجراكوي ،  شركت ته د وركړې له وړ 

  . ٪ وضع كوي 7مبلغ څخه  د شركت د مالياتي مكلفيت د ادا كولو په موخه 
  
له اشخاصو سره په افغانستان كه چېرې يو بهرنى شركت په افغانستان كې د ثبت شوې نمايندګۍ له الرې   :تبصره

كې يو تړون السليك كړي چې لمخې يې اموال او اجناس تهيه كړي، ياده نمايندګۍ د موضوعي مالياتو 
د دې مادې لمخې، ياد بهرنى شركت چې د خرڅالو لپاره دغه اموال خپلې نمايندګۍ ته . تابع كيږي

  . صادروي، د موضوعي ماليې پر وركړه مكلف نه ده
  

ګلوبل ساختماني شركت د منل شوې اساسنامې لمخې دا اجازه لري چې د ودانيو د جوړولو، د ساختماني :  بېلګه 2
ياد شركت له خپل شته . توكو د چمتو كولو او د اړتياوړ ودانيزو توكو د واردولو په چاروې فعاليت وكړي
او د قرارداد لمخې يې د  جواز څخه په كارونې سره له خپلې اړتيا څخه ډېر ودانيز توكي راواردوي چې

ستارې شركت باندې د خرڅ شوو توكو ارزښت . ستوري ساختماني او سرك جوړونې په شركت پلوري
موضوعي مالياتو تابع كيږي او د ستارې شركت  ٪7د ياد شركت پورته عوايد د . افغانۍ كيږي 2000000

فقرې د حكم لمخې يې د  3مې مادې د 72مكلف دى چې د پيسو د انتقال پرمهال له هغو نه ماليه وضع او د 
  . دولت بانكي حساب ته وسپاري

  
هغه اشخاص چې د عوايدو دوه يا ډېرې سرچينې ولري، يو له خپلو سرچينو څخه چې د اموالو او خدماتو :  تبصره 1

دي ثابتې قراردا ٪7خرڅالو دى او د قرارداد لمخې پر عايداتو د مالياتو او انتفاعي مالياتو پر ځاى د 
دغه شخص مكلف دى . ماليې تابع وي، د خپلو عوايدو دغه برخه دې په كلني اظهارليك كې نه شاملوي

چې خپل نور عوايد په كلني اظهارليك كې درج كړي او پر عايداتو د مالياتو قانون د حكم لمخې دې 
  . خپله ماليه وركړي

  
، توكو، خدماتو، د ودانيو د جوړولو او نورو نوهغه ا شخاص چې د سوداګريز جواز لرونكي دي او د مالو   3. 72

فعاليتونو په برخه كې له دولتي ادارو، تصديو، نهادونو او خصوصي او نادولتي اشخاصو سره قرارداد 
قراردادي موضوعي ماليه  ٪2مې فقرې د حكم لمخې 2مې مادې د 72كوي،  پر عايداتو د مالياتو قانون د 

كلف دي چې د قرارداد بل لوري ته د قرارداد د پيسو د وركړې قرارداد كوونكي اشخاص م. وركوي
   .مې فقرې د حكم لمخې د هغه مشخص حساب يې ته وسپاري3مې مادې د 72پرمهال ماليه ترې وضع او د 

  
 30د پوهنې وزارت د خپلو مامورينو د لېږد رالېږد لپاره د باختر مسافربري او ترانسپورتي شركت سره د   :بېلګه 1

افغانيو په كرايه قرارداد كوي، د باختر شركت عوايد د مامورينو د  5000له ګاډو په اړه د ورځې د ډو 303
د پوهنې وزارت مكلف دى چې باختر شركت ته د . موضوعي ماليه وركوي ٪2انتقال د كرايې له دركه 

  . پيسو د انتقال پرمهال ماليه وضع او د دولت بانكي حساب ته يې وسپاري
  
 5500000ستنفورد سوداګريز شركت له اتلكو شركت سره د تخنيكي او مخابراتي وسايلو د تهيې لپاره د ا  :بېلګه 2

استنفورد سوداګريز شركت كاري جواز لري چې له همدې . افغانيو په ارزښت يو قرارداد ترسره كړى دى
استنفورد اتلكو شركت مكلف دى چې . موضوعي ماليه وضع كيږى ٪2كبله له تاديه شوي مبلغ څخه 
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سوداګريز شركت ته د قرارداد د پيسو د وركړې پرمهال ماليه وضع او د دولت ځانګړي بانكي حساب ته 
  . يې سپاري

  
د دې لپاره چې مالياتي نورمونه په مناسبه توګه د هغو جواز لرونكو اشخاصو ترمنځ چې د اساسنامې سره :  تبصره 2

سنامې پر خالف كاركوي، د مناسبې موضوعي ماليې د سم كار كوي او د هغو اشخاصو ترمنځ چې د اسا
د جواز يا اساسنامې هېڅ ډول . نورم د پلي كېدول په موخه يو توپير رامنځته او په پام كې نيول كيږي

مې مادې لمخې، د سوداګريزو او اقتصادي 72له دې سره سره، د . تعريف او پېژند نه دى په ګوته شوى
لپاره ټول جوازونه چې دولت او اړوندې ادارې يې حقيقي او حكمي  فعاليتونو ته د اجازې وركولو

  . اشخاصو ته صادريږي، د اعتبار وړ بلل كيږي
  

د دې . مه مادې هېڅ داسې ټاكلى حد نه په ګوته كوي چې له هغه څخه ټيټه موضوعي ماليه په كار نه وي72  4. 72
افغانۍ د  500000راټيټې شي، لږ تر لږه  لپاره چې د ماليه وركوونكي د اطاعت منلو ستونزې نورې هم

افغانيو څخه د لږ ارزښت معامله د  500000له . قراردادي موضوعي ماليې له دركه په پام كې نيول دي
حكمي او حقيقي اشخاصو ته د اجناسو د چمتوكولو، د خدماتو د وړاندې . موضوعي ماليې تابع نه ګرځي

افغانيو څخه كيږي، د  500000وه مالي كال كې ټول ټال له كولو او داسې نورو له دركه تاديات په ي
په هغه صورت كې چې د تادياتو مجموعه يوه شخص ته له همدغه دركه له . موضوعي ماليې تابع نه ګرځي

مې مادې لمخې، ټول حقيقي او حكمي اشخاص د 72پورته ياد مبلغ څخه په يوه مالي كال كې ډېر وي، د 
  . ابع ګرځيقراردادي موضوعي ماليې ت

  
فقرې د حكم لمخې، هغه ماليات چې د قرارداد بل لوري ته  3مې مادې د 72پر عايداتو د مالياتو قانون د   5. 72

ورځو په موده كې د دولت ځانګړي بانكي حساب ته سپارل  10د قرارداد له وركړو څخه وضع كيږي، د 
ونزو خالص او د اطاعت منلو لګښت له دې سره سره، د دې لپاره چې وضع كوونكى شخص له ست. كيږي

نېټه د دولت ځانګړي حساب  10ټيټ شي، وضع شوې ماليه د يوې مياشتې په موده كې د بلې مياشتې په 
  . ته ليږل كيږي

  
امېد د پالستيك توليدي شركت د اړتيا وړ اومه توكو د تهيې چارې د نبي زاده له سوداګريز شركت سره   :بېلګه 1

د دغه قرارداد لمخې، نبي زاده شركت په دې ژمن دى چې د قرارداد له لوري سره د هرې . قرارداد كوي
پر . ټه ترالسه كړيمه نې14مه نېټه اومه توكي ورورسوي او خپلې پيسې د هرې مياشتې په 7مياشتې په 

فقرې د حكم لمخې، امېد د پالستيك توليدي شركت مكلف  3مې مادې د 72عايداتو د مالياتو قانون د 
دى چې د نبي زاده سوداګريز شركت لوري ته د قرارداد د پيسو د انتقال پرمهال ماليه ترې وضع كړي او د 

نور هغه ماليات چې د . ي حساب ته وسپاريورځو په موده كې د مياشتې له پايه وروسته د دولت بانك 10
ورځو  10امېد شركت د قرارداد كوونكي بل لوري ته د تاديې پرمهال د مياشتې په اوږدو كې وضع كړي، د 

  . په موده كې د مياشتې له پايه وروسته وركول كيږي
  

ركړو نه پلي كيږي په هغه مې مادې حكمونه د استخدام د قرارداد پر و72پر عايداتو د مالياتو قانون د   6. 76
پر عايداتو د مالياتو قانون . مې مادې لمخې د مزد د موضوعي ماليې لپاره اړتيا وي17صورت كې چې د 

لمخې، هغه وركړې چې د نورو قراردادونو په اساس چې د ځانګړو موضوعي ماليو د شراطو تابع ګرځي، 
   .مه ماده كې د مندرجو موضوعي ماليو تابع نه ګرځي72په 
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مختار د انګليسي ژبې ښوونځى له احمد سره د يوه كور د كرايې لپاره يو تړون السليك كوي چې د   :بېلګه
افغانۍ  50000ياد ښوونځى مكلف دى چې په هره مياشت كې . ښوونې او روزنې لپاره ترې استفاده وكړي

د . ز لريمختار د انګليسي ژبې ښوونځى د خصوصي زده كړې د وركولو لپاره كاري جوا. كرايه وركړي
د . مې مادې لمخې، مختار د انګليسي ژبې ښوونځى مكلف دى چې له تادياتو څخه ماليه وضع كړي59

د . ٪ ماليه وضع كړي 10مالېې د وضع كېدو د مكلفيت يو ډېر روښانه حكم دا دې چې مختار ښوونځى دې 
  . قراردادي موضوعي مالياتو عمومي احكام په دې اړوند نه پلي كيږي

  
  
 
  وايدو ثابته ماليهدارو د عنند  
   : اويايمه مادهدري  

ثابته ماليه يواځې په افغانستان كې پر مېشتو اشخاصو او نامېشتو حقيقي او حكمي  )1(
  . اشخاصو پلې كيږي

فقره كې مندرج اشخاص چې تفريحي خدمات لكه تياتر، فلمي نندارې،  1د دې مادې په  )2(
راډيو ټلويزيون، موسيقي يا ورزشي سيالۍ دننه په افغانستان كې وړاندې كوي، د خپلو 

ياده . معادل ثابته ماليه وركوي ٪10ټكټونو د خرڅالو له دركه د ترالسه شوو عوايدو څخه د 
 . اتو د مالياتو او انتفاعي ماليو پر ځاى وضع كيږيثابته ماليه پر عايد

ماليه په هغه . فقرې د حكم لمخې وركول كيږي 9مې مادې د88دغه ډول ماليه د دغه قانون د  )3(
 . مالياتي دفتر كې تاديه كيږي چېرې چې خدمات وړاندې كيږي

يداتو نور اشخاص چې تفريحي خدمات وړاندې كوي، د دغه قانون د احكامو لمخې، پر عا )4(
 . د مالياتو او د انتفاعي معاملو مالياتو تابع ګرځي

 
    

  
مې مادې د حكم لمخې، په افغانستان كې حقيقي مېشت اشخاص او 73پر عايداتو د مالياتو قانون د   1. 73

نامېشت حقيقي او حكمي اشخاص د نندارو تفريحي خدمات لكه فلمي نندارې، راډيو ټلويزون، 
ر موسيقي، ورزشي سيالۍ او نور ورته فعاليتونه ترسره كوى، د خپلو ټولو ترالسه شوو عوايدو څخه پ

پر عايداتو د . ثابتې ماليې پر وركړه مكلف دي وركوي ٪10عايداتو د مالياتو او انتفاعي ماليو پر ځاى د 
مالياتو قانون لمخې، په افغانستان كې مېشت حكمي اشخاص چې په دې برخه كې كار كوي او پر كلنيو 

دي چې اظهارليك وړاندې عوايدو د مالياتو او انتفاعي مالياتو پر وركړه مكلف دي، په دې هم مكلف 
  . او ماليه وركړي

  
د درج  ماده كې 73په د سينماګانو، تياترونو، نندارتونو، جشنونو او نورو تفريحي ځايونو په اړه 

  : اشخاصو د مالياتود سنجش لپاره، الندې ټكي په پام كې نيول كيږي
  

پر عايداتو د  ،ولې نورو ته يې په كرايه وركوي ىهغه شخص چې د دغه ډول ځاى خاوند د .1
ماده كې د درج جدول د نورم پراساس د نوموړي ځاى د كرايې له دركه پر  4مالياتو قانون  په 

 . عايداتو د مالياتو تابع دې
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پر ، ماده كې يې يادونه شوې 73چې پر عايداتو د مالياتو قانون په  مستاجر ځاى او جايداد د .2
دغه راز، په هغه صورت كې  .رج مالياتو تابع ديماده كې د د  73عايداتو د مالياتو قانون  په 

ماده كې د درج شوي حد سره مساوي يا ترې پورته وي،  59چې د فعاليت د ځاى كرايه په 
كې مندرجه موضوعي ماده  مه59پرعايداتو د مالياتو قانون  په  مستاجر مكلف دى چې 

 . ماليه له طرزالعمل سره سمه وضع او تاديه كړي
 ىماده كې د درج  جايداد او  ځاى خاوند د 73رعايداتو د مالياتو قانون  په  هغه شخص  چې پ .3

مادې   73پر عايداتو د مالياتو قانون د   ى،او په همدغو ځايونو كې په فعاليت بوخت د
 . ىد ثابتې ماليې تابع د دركه پراساس  د ټكټونو د پلور له

  
لمريزكال په چنګاښ كې د  1385كه چيرې  وحيد د . وحيد په پغمان كې يو سينما لري او پرمخ يې وړي  : بېلګه 1

افغانۍ ترالسه كړي،  نوموړى شخص بايد د ملكيت او  پورتني فعاليت  375000ټكټ د پلور له  دركه 
) افغانۍ 375000(رعوض د نوموړي مبلغ پڅخه  د السته راغلو عوايدو له  دركه پرعايداتو د مالياتو 

  . لمريزكال د زمري له شپږمې نيټې څخه د مخه د پغمان مالياتي دفتر ته وركړي 1385٪ بايد  د 10څخه 
  
افغانيو په بدل كې يوبل شخص ته په كرايه  600000كه چيرې وحيد چې د سينما مالك دې خپل ملكيت  د :  بېلګه 2

مادې د حكم پر بنسټ وحيد مكلف دې چې د نوموړي  4وركړي، نو  پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د 
ملكيت څخه د السته راغلو عوايدو له دركه ماليه وركړي او هغه شخص چې سينما يې كرايه كړې ده  د 

 . دغې مادې د حكم لمخې د  سينما د ټكټونو د پلور له دركه د ثابتې ماليې په وركړه مكلف دې
  
ركت دى په كابل كې يې د لويې جرګې خيمه د دوو مياشتو لپاره د خپلو نوو باليود سينما چې يو بهرنى ش  :بېلګه 3

. دغه فلمي ننداره په اونۍ كې دوه ځله نندارې ته وړاندې كيږي. فلمونو د نندارې موخه په كرايې نيولې ده
اتو افغانۍ عوايد ترالسه كړي چې پر عايداتو د مالي 2500000د باليود سينما نمايندګي له دې فعاليته 

ثابته ماليه د  ٪10مې مادې د حكم لمخې، دا مكلفيت لري چې له خپلو ټولو عوايدو څخه 73قانون د 
  . دولت ځانګړي بانكي حساب ته وسپاري

  
ياد شركت يو . مووي ټايم يو افغاني شركت دى چې د سينما يو ټولګه يا مجموعه په شهرنو كې اداره كوي  :بېلګه 4

 5000000دغه شركت د ټكټونو د پلور له دركه . كې نندارې ته وړاندې كويشمېر فلمونه د فيس په بدل 
د فعاليت د لګښت د مجرايۍ نه وروسته، د دغه شركت د . افغانۍ عوايد په يوه مالي كال كې ترالسه كوي

لكه څنګه چې موو ټايم شركت يو مېشت . افغانۍ كيږي 2000000ماليې وړ خالص عوايد په اړوند كال كې 
مې مادې لمخې، د ثابتې 73خص په افغانستان كې ګڼل كيږي، پر عايداتو د مالياتو قانون د حكمي ش

مووي ټايم شركت د خپلو ماليې وړ خالصو كلنيو عوايدو څخه د عوايدو د ماليې تابع . ماليې تابع ګرځي
  . دى او دغه راز، د خپلو سوداګريزو عوايدو څخه د انتفاعي معامالتو د ماليې تابع ګرځي
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  )هر ډول تشبث(د كوچنيو تشبثاتو ثابته ماليه 
   : اويايمه ماده څلور

هغه حقيقي اشخاص چې پر الندې شرايطو برابر كار او فعاليت بوخت دي، د دغه قانون د  )1(
 :  مې مادې د حكم لمخې مكلف دي چې ثابته ماليه وركړي75

  
احكامولمخې نه معاف دي نه هم هغه حقيقي اشخاص چې عوايد لري مګر د دغه قانون د  .1

  د موضوعي ماليې تابع دي،
ميليونه  3د حقيقي اشخاصو د ناخالصو كلنيو عوايدو  مجموعه چې په مالي كال كې له  .2

 افغانيو لږه شي،
  

فقره كې د  6مې مادې په 88فقره كې مندرج حقيقي اشخاص د دغه قانون د  1د دې مادې په  )2(
ايداتو د مالياتو اظهارليك ډك او وړاندې يې كړي، مندرج حكم لمخې مكلف دي چې پر ع

  . مه ماده كې د مندرج حكم لمخې، د تاديې وړ ثابته ماليه محاسبه كيږي75او د دغه قانون په 
 

    
  

دغه ماده داسې شرايط غوره كوي چې لمخې يې ثابته ماليه پر هغو تشبثاتو وضع كيږي چې د حقيقي   1. 74
ياد اشخاص مكلف ندي چې د نګه ګټې يا انتفاعي معامالتو د . لخوا پرمخ وړل كيږي) افرادو(اشخاصو 

مې مادې د 88د دغه قانون د ماليې له دركه پر كلنيو عوايدو ماليات وركړي مګر دا چې شخص وغواړي 
  . فقرې لمخې ياده ماليه وركړي 4

  
ثابته ماليه د اجناسو او خدماتو د پلور له دركه پر عايداتو د مالياتو او د انتفاعي معاملو مالياتو پر ځاى   2. 74

كه چېرې يو حقيقي شخص پر عايداتو د مالياتو قانون د . مه ماده كې د درج شرايطو سره سم وي74په 
م، د ماليې تابع وګرځي او د ثابتې ماليې تابع فعاليتونو څخه پرته له نورو منابعو څخه مې مادې سره س74

مه ماده كې د مندرج 4عوايد ولري، ياد شخص د يادو عوايدو رپوټ وړاندې كوي او د دغه قانون په 
پر دغه شخص د پرمختللو مالياتي نورمونو سره سم چې په مالي كال كې . جدول سره سمه ماليه وركوي

مه ماده كې د مندرج 75پر عايداتو د مالياتو قانون په . حقيقي اشخاصو پلي كيږي، د ماليې تابع ګرځي
فعاليتونو څخه ترالسه شوي عوايد چې د دې مادې لمخې ترې ماليه اخيستل كيږي، په نورو عوايدو كې 

  . نه شامليږي
  

د ثابتو مالياتو پر شرايطو  مؤسسېو نورې شركتونه ا مسؤليتد دغه قانون لمخې، سهامي او محدودال  3. 74
مه ماده كې د 74برابر ندي حتى كه د دوى فعاليتونه هم په هغه شېوه او كچه ترسره شي چې د دغه قانون په 

دغه نهاد پر عايداتو د مالياتو او انتفاعي . مندرجو عوايدو شرايط لرونكو افرادو لخوا ترسره كيږي
  . معاملو د مالياتو تابع ګرځي

  
مه ماده پر هغو حقيقي اشخاصو چې سوداګريزې چارې پرمخ وړي، د ثابتې ماليې د پلې كېدو څلوراوياي  4. 74

د دې لپاره چې ثابته ماليه پلې شي، د حقيقي اشخاصو عوايد له يادو فعاليتونو . الره چاره تشرېح كوي
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داسې حال كې چې د يادو اشخاصو  په. افغانيو څخه ډېر نه شي 3000000څخه په يوه مالي كال كې بايد له 
افغانۍ يا له دې ډېر وي، دوى مكف دي چې د قانون د حكم لمخې پر  3000000عوايد په مالي كال كې 

  . عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليه وركړى
  

خ وړي، فقرې لمخې، هغه اشخاص چې سوداګريزې چارې له څرګندو ځايونو څخه پرم 6مې مادې د 88د   5. 74
مكلف دي چې خپله ماليه په ربعه واره توګه تاديه كړي او د هرې ربعې تاديات بايد د بلې راتلونكې 

  . مې ورځې پورې ترسره شي15مياشتې پر 
  

، د ژرندو، )كال پر عايداتو د مالياتو قانون 1384د (پر عايداتو د مالياتو پخواني قانون لمخې   6. 74
شينونو، د ګنيو د حالجۍ د خاوندانو، ډاكټرانو، د ثابت ځاى نه لرونكو پايكوبونو، د تېل ايستلو ما

اوس د يادو اشخاصو . افرادو، دالالنو، او د كمېشنكارانو ماليات د ځانګړو معيارونو سره سم راټوليږي
  . مه ماده كې د مندرجو شرايطو سره سم وضع كيږي75مې مادې د حكمونو او په 74ماليات د نوي قانون د 

  
  

 
 ټاكل يېمال تېپر وړو اقتصادي فعاليتونو يا اصنافو د ثاب

 : پنځه اويايمه ماده
كه چېرې حقيقي اشخاصو د يوه مالي كال په اوږدو كې د دغه قانون په حكمونو كې مندرج  )1(

 . افغانۍ عوايد ولري، له ماليې معاف دى 60000د موضوعي ماليې تابع سرچينو څخه 
فقره كې مندرج اشخاص د مالي كال په اوږدو كې له ماليې څخه  1كه چېرې د دغې مادې په  )2(

 60000د معافو عوايدو او هغه عوايد چې د موضوعي ماليې تابع دي له دغو دواړو پرته، له 
 500افغانيو پورې عايد ولري، مكلف دي چې د هر كال په ربعه كې  150000افغانيو څخه تر 

 . ماليې تاديه كړيافغانۍ ثابته 
فقره كې مندرج اشخاص د مالي كال په اوږدو كې له ماليې څخه  1كه چېرې د دغې مادې په  )3(

د معافو عوايدو او هغه عوايد چې د موضوعي ماليې تابع دي له دغو دواړو پرته، له 
افغانيو پورې عايد ولري، مكلف دي چې د هر كال په ربعه  500000افغانيو څخه تر  150000
 .فقره كې درج ده، تاديه كړي2افغانۍ سربېره پر ثابتې ماليې چې د دې مادې په  1500ې ك

كه چېرې اشخاص د مالي كال په ترڅ كې پرته له هغو عوايدو چې له ماليې معاف دي يا د  )4(
 500000دغه قانون په احكامو كې د مندرجو موضوعي ماليو تابع عوايدو څخه پرته، له 

افغانيو پورې عايد ولري، مكلف دي چې د خپلو ناخالصو عوايدو  300000افغانيو څخه تر 
فقرې د حكم  3مې مادې د 4ثابته ماليه وركړي يا هم كوالى شي د دغه قانون د  ٪3څخه 

 .لمخې د خپلو ماليې وړ عوايدو څخه پر عايداتو ماليه وركړي

    
  

مه ماده پر هغو حقيقي اشخاصو چې سوداګريز فعاليتونه ترسره كوي، د 74پر عايداتو د مالياتو قانون   1. 75
. مه ماده كې په ياده كړې ده75ثابتې ماليې شرايط په ګوته كوي او د ثابتې ماليې د محاسبې طريقه يې په 

ثابتې ماليې تابع هرې  په يوه مالي كال كې، د ثابتې ماليې مبلغ د يوه شخص د عوايدو لمخې چې د
لكه چې يو شخص په مالي كال كې د سوداګريزو . سرچينې څخه ترالسه كيږي، په جال توګه محاسبه كيږي

افغانيو لږ عايد ولري، په دې صورت كې ثابته ماليه د پلې  60000چارو په شمول له ټولو سرچينو څخه له 
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كال كې له ماليې معافو عوايدو پرته او پر په هغه صورت كې چې ياد شخص په مالي . كېدو وړ نه ده
افغانيو څخه تر  60000عايداتو د مالياتو په قانون كې د مندرجې موضوعي ماليې تابع عوايدو پرته، له 

  . افغانۍ ثابته ماليه وركړي 500افغانيو پورې عايد ولري، مكلف دى چې په هره ربعه كې  150000
  

 2000افغانيو پورې عايد ترالسه كړي،  500000افغانيو څخه تر  150000په هغه صورت كې چې ياد شخص له 
 150000افغانيو څخه تر  60000افغانۍ نورې د  1500افغانيو سربېره  500افغانۍ ثابته ماليه وركوي يانې د 
 500000په هغه صورت كې چې پورته ياد شخص په مالي كال كې له . افغانيو پورې په هره ربعه كې راځي

افغانيو پورې عايد ولري، په دې صورت كې مكلف دى چې له خپلو ناخالصو  3000000څخه تر  افغانيو
ماليه وركړي يا هم كېداى شي چې وغواړي د ثابتې ماليې پر ځاى پر كلنيو عايداتو  ٪3عوايدو څخه 

اد په هغه صورت كې چې ي. ماليات او د انتفاعي معاملو ماليات د معمولو طريقو سره سم تاديه كړى
  . شخص دغسې يوه الره چاره غوره كړي، لږترلږه بايد درې كاله يې په عمل كې پلې كړي

  
  :د كلني سنجش لمخې، ثابته ماليه په الندې توګه پلې كيږي

  
  د كلني سنجش لمخې د ثابتې ماليې جدول

  
  كلني ناخالص عوايد په افغانيو

  
 كتګوري كلني عوايد په افغانيو د ربعې نورم/د ماليې كچه

 1 پورې 15000 – 0له  0

 2 پورې37500 – 15001له  500

 3 پورې 125000 – 37501له  افغانۍ 500+     1500

د كلنيو مالياتو 
 مجموعه

د ربعې /د ماليې كچه
 نورم

كتګور كلني ناخالص عوايد په افغانيو
 ي

 ١ پورې 60000څخه  تر  0له  ٠ ٠

 ٢ پورې 150000 – 60001له  500 2000

 ٣ پورې  500000   – 150001له  افغانۍ 500+  1500 8000

د غوښتنې په صورت 
كې، له ناخالصو 
عوايدو يا پر عايداتو د 
مالياتو او انتفاعي 
معاملو د مالياتو څخه 

 ٪ سلنه ماليه 3
 

د غوښتنې په صورت 
ناخالصو عوايدو كې، له 

يا پر عايداتو د مالياتو 
او انتفاعي معاملو د 

٪ سلنه  3مالياتو څخه 
  ماليه

 

 ۴ پورې 3000000څڅه تر   500001له 
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د غوښتنې په صورت كې له ناخالصو عوايدو يا پر 
عايداتو د مالياتو او د انتفاعي معاملو د مالياتو 

 ماليه ٪3څخه  

 4 پورې 750000 – 125001له 

  
  
مې مادې سره سم، د ثابتې ماليې تابع دي، مكلف دي چې د خپلو ټولو 75او  74هغه اشخاص چې د   : تبصره

د عايد له اصطالح څخه مراد چې په يادو مادو كې ياد . عوايدو څخه ثابته ماليه محاسبه او تاديه يې كړى
  . شوى، ناخالص عايد دي

  
نورم لمخې د ټولو  ٪3افغانيو پورې وي، د  3000000څخه تر  500000هغه شخص چې كلني عوايد يې د   2. 75

عوايدو څخه د ثابتې ماليې تابع ګرځي مګر دا چې شخص غوښتنه وكړي چې د ثابتې ماليې پرځاى پر 
سليك سره ترسره ياده غوښتنه په ليكلې توګه له ال. عايداتو د مالياتو او د انتفاعي معاملو ماليه وركړي
  . كيږي او اړونده مالياتي ادارې ته وړاندې كيږي

  
په هغه (نوموړى په پام كې لري او دا غوره ګڼي . علي د خوراكي توكو پلورنځى لري او چارې يې پرمخ وړي  :بېلګه

ثابتې ماليې پرځاى د خوراكي توكو د خرڅالو له دركه د ټولو  ٪3چې د ) صورت كې چې امكان ولري 
علي غواړي دغه غوښتنه . يدو څخه پر كلنيو عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړيعوا

كال او نورو راتلونكو كالونو لپاره اعتبار ولري او دى مكلف دى اړونده مالياتي اداره له خپلې  1389د 
ړۍ نېټې څخه مكلف دى كال د وري د لوم 1389له دې وروسته، د . پرېكړې څخه په ليكلي توګه خبره كړي

پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معاملو ماليه وركړي او په قانون كې د يادو شوو ملكفيتونو لمخې، 
  . ياده ماليه وضع او تاديه كړي

  
اشخاص مكلف دي چې خپله د وركړې وړ ماليه له خپلو سوداګريزو فعاليتونو څخه د عوايدو د مجموعې   3. 75

كه چېرې د تشبث . ه كړي او دغه سنجش دې د تشبث د شته اسنادو لمخې ترسره شيد ټاكلو لمخې محاسب
ياد . اسناد نه وي، ياد سنجش دې د خپلو عوايدو له مجموعې څخه د يو معقول اټكل لمخې ترسره شي

شخص دې خپل اظهارليك ډك او مالياتي ادارې ته دې وړاندې كړي او د وركړې وړ ماليه دې هم د دولت 
  . حساب ته وسپاريځانګړي 

  
افغانۍ  1000ورځې كار كوي او په اوسط ډول  26يزلي ژرنده لري چې په يوې مياشتې  عبدالسمېع ډ  :بېلګه 1

  : په دې توګه، د هغه ربعواره ماليه په الندې توګه محاسبه كيږي. ناخالص عوايد په ورځ كې ترالسه كوي
  

  افغانۍ 26000= ورځې  X 26افغانۍ  1000 –ي عوايد مياشتنِ
  افغانۍ 78000= مياشتې  X 3افغانۍ  26000 - ربعوار عوايد 

  
  :د عبدالسمېع د وركړې وړ ماليه په يوه ربعه كې په الندې توګه محاسبه كيږي
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  . افغانۍ كيږي 1500) افغانۍ 78000( د يوې ربعې پر مجموعي عوايدو ثابته ماليه 
    . افغانيو ثابتې ماليې عالوه په هره ربعه كې 500افغانيو عوايدو له دركه د  150000افغانيو څخه تر  60000د 

  .د ثابتو عوايدو مجموعه په يوه ربعه كې= افغانۍ  2000
  

كه چېرې پورته محاسبه شوې ماليه د مالي كال په لومړۍ ربعه كې پلې شي، عبدالسمېع مكلف دى چې 
مې پورې بانكي حساب ته وسپاري او خپل اظهارليك د 15 افغانۍ د ياد كال د چنګاښ يا سرطان تر 2000

  . ماليې له وركړې وروسته اړونده مالياتي ادارې ته وسپاري
  

سحرګل د ننګرهار واليت په پچيراګام ولسوالۍ كې يوه وړه هټۍ لري چې د خپل اټكل لمخې په كال كې   :بېلګه 2
  . ع نه دى او د ثابتې ماليې ماليات هم نه وركويدى د ثابتې ماليې تاب. افغانيو لږ عوايد لري 60000له 

  
 200000نجيب اهللا د چاركارو په ښار كې د قصابۍ په ماركېټ كې يوه هټۍ لري او د كال په يوه ربعه كې   :بېلګه 3

عوايد ترالسه كوي چې ماليې يې په الندې توګه محاسبه ) افغانۍ كيږي 800000په كال كې ( افغانۍ 
  :كيږي

  
  .افغانۍ 200000د عوايدو مجموع په يوه ربعه كې  xثابته ماليه  3= ۍ افغان 6000

  . افغانۍ د وركړې وړ ماليه د قانون د حكم لمخې بانكي حساب ته وسپاري 6000نجيب اهللا مكلف دى چې 
  
ثابتې افغانيو ترمنځ كيږي، دى كوالى شي د  3000000افغانيو او  500000دا چې د نجيب اهللا كلني عوايد د   :تبصره

ماليې پرځاى له خپلو نګه عوايدو څخه پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات پرته له مجازو 
  . كسراتو وركړي

  
 35000000حسين علي د كابل ښار په منډيي جاده كې د كپړو يوه هټۍ لري او كلني ناخالص عوايد يې   :بېلګه 4

دى له خپلو عوايدو ثابته ماليه نه وركوي نو له دې كبله، مكلف دى چې د قانون د حكم . افغانۍ كيږي
  . لمخې پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي

  
له دې روش سره سم، ماليه . ماده كې مندرج ثابت ماليات د ځاني ارزونې لمخې محاسبه كيږيمه 75په   4. 75

وركوونكى مكلف دى د وركړې وړ خپل ماليات د حقايقو پربنسټ او د منل شوو معيارونو لمخې 
په عادي توګه د عوايدو مجموعه او ټولګه د ياداښتونو او د تشبث د معامالتو د نورو . محاسبه كيږي

سنادو لمخې محاسبه كيږي خو د اسنادو د نشتوالي په صورت كې، له تشبثه د السته راغلو عوايدو د ا
اندازې په ټاكنه او د وركړې وړ ثابتې ماليې د اندازې په محاسبه كې، الندې فاكتورونه په پام كې نيول 

  . كيږي
  

  د تشبث لخوا وړاندې شوي خدمات او جنس ډول، .1
 خرڅالو اندازه، د كار اټكليز كميت يا د .2
 د كرايې ارزښت، د تشبث د موقعيت وړتيا او پراخوالى، .3
 د تشبث موقعيت او د هغه اقتصادي ګټې د نفوسو په تناسب، .4
 د توكو او هغو خدماتو د غوښتنې كچه چې وړاندې كيږي، .5
 د پانګې اټكليز ټاكل، د اجناسو او خدماتو ارزښت او د خرڅالو بيې، .6
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 اتو كچه او اندازه،د كورنيو او بهرنيو توليد .7
 د مصرفي او نامصرفي اجناسو كچه، او .8
 . د تشبث د ورځنيو، مياشتنيو او كلنيو ناخالصو عوايدو تخميني ټاكنه .9

 
مالياتي ادارې مسولې دي چې ټول د وركړې وړ ماليات او وركړې د قانون لمخې تضمين كړي او د شخص 

همدارنګه، اړونده . كنټرول او وڅېړي لخوا د وړاندې شوي مالياتي اظهارليك صحت او سموالى
په هغه . مالياتي ادارې دې ياد مالياتي اظهارليكونه وڅېړي او د محاسبې د فكتورونو لمخې دې وارزوي

صورت كې چې يادې ادارې وركړل شوي ماليات لږ تشخيص كړي، دوى كوالى شي تعديل شوې ارزونې 
  . ې جريمې تطبيق كيږيپه دې صورت كې، اضافي ماليات او نور. صادرې كړي

  
د امكان (په داسې حال كې چې يو شخص چې د ثابتې ماليې تابع دى، وغواړي چې د ثابتې ماليې پرځاى 

پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي، دى مكلف دى چې د تشبث ) په صورت كې
ت او د انتفاعي معامالتو ماليات اسناد او هغه مالتړ اسناد ولري چې لمخې يې پر عايداتو ماليا

  . سنجوي
  

په . ماللۍ د غاښونو يوه متخصصه ډاكټره ده چې په يوه خصوصي روغتون د غاښونو ناروغان ګوري :  بېلګه 1
ورځې كار  25ناروغان معاينه كوي او په هره مياشت كې  30مالي كال كې، ماللۍ د په ورځ كې  1388
افغانۍ ده او پر كلنيو عايداتو ماليات په الندې  100وغ له معاينې څخه د يادې ډاكټرې فيس د هر نار. كوي

  : توګه محاسبه كيږي
  

  .افغانۍ 75000= ورځې  x 30  =3000 x 25افغانۍ  100   :مياشتني عوايد
  . افغانۍ 900000= مياشتۍ  x 12افغانۍ  75000   :كلني عوايد

  
هم دا اختيار لري چې د ثابتې ماليې پرځاى پر عايداتو  ماللۍ ته په كار ده چې يا ثابته ماليه وركړي يا
ماللۍ دا غوره ګڼي چې پر عايداتو ماليات او د انتفاعي . ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي

د ماللۍ پر عايداتو ماليات په الندې توګه محاسبه ). د امكان په صورت كې( معامالتو ماليات وركړي 
  :  كيږي

  
          افغانۍ 900000         :ل عوايدد كال ټو

  افغانۍ 600000    )مستند(منفي عملياتي لګښتونه 
  افغانۍ 300000      په كال كې د ماليې وړ عوايد

  
  .افغانۍ 16800= مې مادې لمخې د فرد پر عوايدو ماليات 4د 
  
افغانيو لږ دي او د دې د ډاكټرۍ خدمات د هغو  750000دا چې د ماللۍ د هرې ربعې مجموعي عوايد له   :تبصره

ثبت شوو خدماتو له ډلې نه دي پر كومو چې د انتفاعي معامالتو ماليات د هغو كسانو لپاره پلي كيږي 
فاعي معامالتو د مالياتو په دې توګه، ماللۍ د انت. افغانيو لږ عايد ولري 750000چې په يوې ربعه كې له 
  . پر وركړه مكلفه نه ده
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مالي كال كې د رستورانت د  1388په . حامد په نوي ښار كې د يوې هټۍ خاوند دى او چارې پرمخ بيايي:  بېلګه 2
يانې په كال (افغانۍ كيږي  600000خدماتو د وړاندې كولو له دركه د ده مجموعي عوايد په هره ربعه كې 

حامد ته په كار ده چې يا ثابته ماليه وركړي يا هم دا اختيار لري چې د ثابتې ماليې ). غانۍاف 2400000كې 
حامد مكلف دى چې د كال په پاى كې . پرځاى پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي

  :  سبه كيږيماليات په الندې توګه محا. پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي
  

  ):په ربعه كې(د انتفاعي معامالتو ماليات   .أ 
  

د انتفاعي . فقرې لمخې د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي 2مې مادې د 66حامد مكلف دى چې د 
د يوې ربعې . افغانۍ كيږي 600000د انتفاعي معامالتو د ماليې وړ عوايد . ده ٪2معامالتو د مالياتو نورم 

په مالي كال كې، د انتفاعي . افغانۍ كيږي x 2٪  =12000افغانۍ  600000ماليات انتفاعي معامالتو  د
  . افغانۍ كيږي x 4  =48000افغانۍ  12000معامالتو د تاديې وړ مجموعي ماليات 

  
  

 ):په كال كې(پر عايداتو ماليات   .ب 
  

پر عايداتو . افغانۍ مصرفوي 2000000حامد د مالي كال په ترڅ كې د پورته عوايدو د السته راوړلو لپاره 
  : ماليات په الندې توګه سنجول كيږي

  
  افغانۍ 2400000            ناخالص عوايد

  افغانۍ 2000000        د مجرايۍ وړ لګښت  :منفي
  2048000  افغانۍ 48000  د انتفاعي معامالتو وركړل شوي ماليات

  
  افغانۍ 352000            د ماليې وړ عوايد

    
 22000مه ماده كې د درج جدول لمخې، پر عايداتو د وركړې وړ ماليات 4پر عايداتو د مالياتو قانون په 

  . افغانۍ سنجش شوي دي
  .افغانۍ 70000=  48000+ 22000=   انتفاعي ماليه+ پر عايداتو ماليه = د تاديې وړ ټوله ماليه 

كه چېرې حامد دا غوره ګڼلې وي چې ثابته ماليه تاديه كړي، په كال كې د تاديې وړ ټول مبلغ بايد   :يادښت
2400000 X 3٪  =72000 افغانۍ واى .  

  
 60000يانې عايد يې له (كه چېرې يو شخص د مالي كال په يوه ربعه كې د ثابتې ماليې تابع عوايد ونلري   6. 75

د ربعې رپوټ له نورو كره اسنادو سره يوځاى اړونده مالياتي ادارې ، دى مكلف دى چې )افغانيو لږ وي
  . ياده مالياتي اداره دغه رپوټ د شخص د اسنادو د ارزونې لمخې تاييدوي يا يې نه مني. وسپاري

  
مې مادې د احكامو لمخې په مالي كال كې د 75او  74كه چېرې يو شخص پر عايداتو د مالياتو قانون د   7. 75

افغانيو واوړي چې د ثابتې ماليې اندازه ده، نو  3000000ليې تابع وي او د ده عوايد په كال كې له ثابتې ما
  . ياد شخص مكلف دى چې پر عايداتو ماليات او د انتفاعي معامالتو ماليات وركړي
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 د معافيتونو تعديل
   : شپږ اويايمه ماده

                     تعديل، د ماليې په اړه مالياتي معافيتونو او نورمونو شوو په حكمونو كې د درج   د دې قانون  
  . په منظورۍ  صورت مومي چارواكوواكمنو د وزارت په وړانديز او   
  . ، د ماليې وزارت له موافقې پرته جواز نه لريكولد ماليې او مالياتي معافيتونو وضع   

  
 

فقره د هغو مالياتو او محصوالتو تطبيق ) 2(مادې  42د افغانستان اسالمي جمهوريت د اساسي قانون د   1. 76
  . ىشو حكم ورته نه ويته اجازه نه وركوي چې د قانون 

  

  . شي ومنلره پر دې،  د هر ډول ماليې  او مالياتي معافيت وضع كول بايد د ماليې وزارت لخوا ېبر س  2. 76
  

چې د اجناسو او خدماتو د عرضه كولو په بدل كې وركول كيږي بايد له يو بل "  ې اجور" او  "  ې يمال" د   3. 76
ماليه هغه مبلغ دې چې د دولت لخوا د دولت د عوايدو د زياتوالي په موخه د هغو . شيوتوپير يې څخه 

اجوره  هغه . كيږي وړاندېستل كيږي چې د دولت لخوا عامو وګړو ته  ياجناسو او خدماتو په بدل كې  اخ
مناسب مبلغ دې چې د دولت لخوا يوۀ ځانګړي ماليه وركوونكي ته د هغه د خدماتو او اجناسو په بدل كې 

اجوره هغه وخت مناسبه ګڼل كيږي چې هغې اجورې  ته ورته وي چې د اجناسو او خدماتو په . وركول كيږي
كوالى شي د ټيټې بيې په بدل كې ورته  دا چې يو خصوصي نهاد. بدل كې د يو نهاد لخوا غوښتل كيږي

بياهم  كه چيرې  .  اجناس او خدمات عرضه كړي، نو هغه نه شي كوالى چې اجوره په ماليه  بدله كړي
غوښتل شوې اجوره  له هغې اجورې څخه زياته وي چې يو خصوصي نهاد ته وركول كيږي، د نوموړې 

چې خلك د اجورې وركولو ته راضي دي نو دا په دې دا . اجورې اضافي مبلغ د ماليې په توګه ګڼل كيږي
  . معنى نه ده چې نوموړې اجوره ماليه ده ولې د دې لپاره ښه ثبوت دې چې اجوره ماليه ده

  

  
سيمو كې د رسالو د عرضه كولو په بدل كې بېالبېلو د اطالعاتو، كلتور او توريزم  وزارت د افغانستان په :  بېلګه 1

د . مبلغ  اجوره  ګڼل كيږي نه ماليه يادنو .  رسالې وپيري يادېدي اړشوي چې  وك نههېڅ.  پيسې اخلي
اطالعاتو، كلتور او توريزم  وزارت   كوالى شي د يوۀ ځانګړې قانون له نشت والي سره سره  دغه اجوره  

  . ينوموړى وزارت  كوالى شي د ماليې وزارت له موافقې نه پرته دغه مبلغ  السته راوړ.  ترالسه كړي
  

ستنې په بدل كې له اشخاصو او افغان يد ټرانسپورټ وزارت پريكړه كوي چې  له سړك نه د ګټې اخ   :بېلګه 2
دا چې له هرشخص څخه دغه ماليه ترالسه .  ييو غوښتنه وكړافغان 10د  نهادونو څخه  په هره مياشت كې

كيږي او بله دا چې نوموړى مبلغ مستقيماَ  د هغو اجناسو او خدماتو د عرضه كولو په بدل كې نه وركول 
نو په دغه صورت كې نوموړى . اجوره  د ماليې په توګه ګڼل كيږي يادهكيږي چې خلكو ته عرضه كيږي، نو 
پر دې برسيره، اړوند قانون هم د . واك نه پرته دغه ماليه  تطبيق كړي وزارت نه شي كوالى چې د قانوني

  .  ماليې وزارت له موافقې څخه  پرته د تطبيق وړ نه دې
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  دولسم فصل
 

كاربن د ودكان جواز، د كان صالحيتليك يا د هايدر
   قرارداد

  مقررات تىپر لرونكي د مالياتو د وضع لپاره ماليا  
  

  پورې 85مادې  نه تر   77له 
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   په دغه څپركي كې -تعريفونه 

  : يايمه مادهاووه او
  :الندې اصطالحګانې پدې فصل كي الندنۍ معناوې لري )1(
 

يا په هر هغه قانون كې د درج ) تفحص(نې ټد كانونو د پل :"د هايدروكاربونونو قرارداد" .1
  .ييږتطبيقاړه خدمتونو قرارداد دې چې په افغانستان كې د هايدروكاربونونو په 

د معادنو د صالحيت ليك څخه عبارت ده چې ه له هغ  :"د كانونو صالحيت ليك"  .2
معادنو د قانون لمخې د دې لپاره وركول كيږي چې د كاڼو د معدن، د د وزارت لخوا 

كاڼو د معدن څخه ګټه اخيستنه، له وړاندې استخراج شوو بېكاره موادو څخه ګټه 
اخيستنه، مسلكي ګټه اخيستنه، سوداګري، پروسس او د معدني موادو لېږد رالېږد يا 

 . د شكل بدلون وپلټي او اكتشاف يې كړي
ن په د منرالونو د قانو) كال 1384(له هغه جواز څخه عبارت دې چې د " د كان جواز"  .3

 .اتلسمه ماده كې تصريح شوى دى
هغه پر  :"د كان جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكي"  .4

مودې اطالقيږي چې د جواز ليك او واك ليك پاڼې لرونكې وي او يا د هايدروكاربن 
 .د قرارداد يو اړوند اړخ وي

هايدروكاربن د قرارداد د لرونكي شتمنې، له د كان جواز، د كان د صالحيت ليك يا د " .5
 :  هغې شتمنۍ څخه عبارت ده چې

 
 ،مياشتو  څخه زيات اغېزناك عمر ولري 12له  - 
يا د هايدروكاربن په قرارداد كې د  صالحيت ليكد كان په جواز، د كان په  - 

 . مستقيمې ګټې اخيستنې په  منظور پېرودل يا ودان شوې وي
 

د كان د موخه ، پرمختيا  يا توليد په )تفحص(هايدروكاربنونو د پلټنې د يوه حلقه څاه چې  )2(
، د كيږيجواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكي په ذريعه كيندل 

د څاه د كيندلو په نوموړي شخصيت د شتمنۍ په توګه ګڼل كيږې او ټول هغه لګښتونه چې 
لپاره څاه كاږي يا يې كار نوموړي شخصيت  دچې پاره سره د اړيكې لشخص ترڅ كې، له بل 

د څاه د سره كه چېرې . بندوي، دغه ټول د څاه د ترالسه كولو د لګښت په توګه ګڼل كيږي
له يوه مالي كال څخه زيات دوام ومومي،  كېندلو لپاره د كيندلو او قرارداد كولو لګښت

شتمنې الس ته راوړې او د هرې يږي چې نوموړي شخصيت په هر كال  كې جال ګڼل كداسې 
هماغه كال له لګښتونو سره شتمنۍ ارزښت، د څاه كيندلو يا د څاه د كيندلو د قرارداد د 

 . دى مساوي
  
  

. وركوونكو باندې تطبيقيږي هفصل محتوا هغه قانون دې چې د منل شوو استخراجي صنايعو پر مالي 12د   1. 77
شخص د هغه كس په توګه تعريفوي چې د كان جواز، د كان  ه يادپورت جز 4فقرې ) 1( ې دماد 77د 

فصل پاتې مادې يواځې  12د . صالحيت ليك ولري او يا د هايدروكاربنونو د قرارداد ګډون كوونكې وي
مه ماده هغه مهمې  77همدارنګه  . منل شوو استخراجي صنايعو پر ماليې وركوونكو تطبيقيږي د

كې د جز   3او   2، 1فقرې په ) 1(مې مادې د  77د . ، تعريفوياصطالحګانې چې  پدې فصل كې راغلي
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حقوقو ډولونه، لكه د كان جواز، د كان صالحيت ليك او دهايدروكاربنونو قرارداد، چې د هغه له مخې 
دا . دي كړي تشرېح يو ماليه وركوونكې د منل شوو استخراجي صنايعو  ماليې وركوونكې ګڼل كيږي، 

  .شوې كارولول فصل كې درې اصطالحګانې په ټ
  

منل شوو استخراجي صنايعو د  د هغه سوداګريز كاروبار چې په استخراجې صنايعو كې  ښكېل وي مګر  2. 77
فصل احكامو څخه د استفادې  12نو د  ،وركوونكې په توګه، لكه څنګه چې تعريف شوې، نه وي همالي

  .مستحق نه ګڼل كيږي
  

وونكو او قرارداديانو ته چې د مسو په يو كان كې په كار  بوخت د معدنونو د مالتړ يو شركت هغه كارك
نوموړې كان د ګلوبل كاپر شركت لخوا چې د كان صالحيت ليك . دي، خوراك او د اوسيدلو ځاې برابروي

دا چې . فصل د احكامو څخه د استفادې مستحق ګڼل كيږي 12يواځې ګلوبل كاپر د . لري په مخ بيول كېږې
فصل نه  12تړ يو شركت د منل شويو استخراجي صنايعو ماليې وركوونكې نه دې نو د د معدنونو د مال

سره له دې چې د معدن د خدمتونو مالتړ . نورو ټولو احكامو تابع  دېد عايداتو د ماليې قانون  پرپرته 
ه د شركت په  استخراجي صنايعو  كې بوخت دې، بيا هم د نورو شركتونو په شان يې سوداګريز فعاليتون

  . ماليې وړ دي
  

همدا . فوييد استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت شتمنې تعر جز 5د  فقرې )1(مې مادې د  77د   3. 77
كې چې د نوموړي شخصيت د شتمنيو د چټك استهالك قانون برابروي، هم ې مې ماد86تعريف په 
  .استعماليږي

  
فقره د نوموړي شخصيت د شتمنې تعريف ځكه پراخوي چې هغه ټول مصارف چې ) 2(مې مادې  77د 

ې او توليد لپاره كوي، پكې يد استخراج، تصف) هايدروكاربنونو(شخصيت يې د ګازو او نفتوپورته ياد 
مه ماده كې د نوموړي تعريف ځايولو نه مقصد په دې ماده كې د څاه كيندلو د لګښت  81په . شامل شي
د دي تعريف له مخې د . چټكې طريقې له دركه وضع شيد ر څو نوموړې لګښت د استهالك ځايول دي ت

په هر كال كې په بيله توګه حسابيږي تر څو استهالك يې  ياستخراجي صنايعو منل شوي شخصيت شتمن
  . په جال توګه وضع شي
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  لومړيتوبد دولسم فصل 

  :  ايمه مادهويا اته 
، د كان جواز، رتهحكمونو پدغه څپركي له د  ونو كې درج مادې البتهفصلدغه قانون په څپركو يا  د

غه شان چې پر اد كان صالحيت ليك يا هايدروكاربن د قرارداد پر لرونكې د تطبيق وړ دي په هم
 .رامنځته شيدا چې د دې فصل د يوې مادې په ذريعه بدلون  ، مګريوه معمولي مؤدي تطبيقيږي

                                             
                                

فصل كې د هغه ماليه وركوونكي لپاره چې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت وي او د كان   12په   1. 78
 يادجواز، د كان صالحيت ليك ولري او يا د هايدروكاربنونو په قرارداد كې شامل وي،  ځانګړي مقررات 

  .دي شوي
  

عايداتو د مالياتو په قانون كې  رماليه وركوونكو لپاره د هغو احكامو كوم  چې پ د يادودولسم فصل 
شخص د نورو ټولو ماليه وركوونكو په شان د  ىد استخراجې صنايعو منل شو. راغلي، ځاي نه نيسي
 هاغېز ۍفصل يواځن 12د استخراجې صنايعو په منل شوي شخصيتونو باندې د . قانون د احكامو تابع دى

استخراجي صنايعو كوم چې په نورو تجارتي تشبثاتو كې وجود نلري، د استخراجي صنايعو د د هغو 
  .ځينو محدودوعمومي قوانينو مناسب پلي كول ديد ځينې شرايطو تشخيص او د پانګه اچونې 

  
 رازبل يوې مادې پرته چې يو له ي چې د دولسم فصل يواځې څرګندومه ماده په روښانه توګه اته اوياي

 ومنل شوپر كوي، پر عايداتو د مالياتو د قانون ټول مواد د استخراجي صنايعو  تشرېح قانون 
د نورو مقرره فصل ياده  12پدې صورت كې د. نورو ټولو ماليه وركوونكو په شان تطبيقيږيد  شخصيتونو

  .غوره ګڼل كيږي ،هغو قوانينو په پرتله چې په بل ډول تطبيقيږي
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  لرونكو مالياتي مكلفيتونهد معدن د جواز 

  : يايمه مادهنهه او
د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكي له واك پانو،  )1(

  .جوازونو او قراردادونو څخه د هر يوۀ په اعتبار د جال مؤدې په توګه ګڼل كيږي
كه چيرې دكان د جواز، د كان صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې، د  )2(

او يا د كان د جواز د كان د وي هايدروكاربن له يوه څخه په زياتو قراردادونو كې ذيدخل اړخ 
او  صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د يوه څخه د زېاتو او يا له پورته دوو موردو څخه مركب

ګڼل كيږي چې هغه د هايدروكاربن، د كان د جواز او د كان د صالحيت ليك د  داسې ،وي جوړ
 . شخص په توګه ګڼل كيږي جال اړوندو سودا ګريزو فعاليتونو په اساس د

كه چيرې د هايدروكاربن قرارداد، د كان جواز او د كان صالحيت ليك تمديد شي، د هغو  )3(
او صالحيت ليك د اصلي برخې په توګه، د  تمديد د هايدروكاربن د قرارداد ، د كان د جواز

 . دې مادې د تطبيق په منظور حسابيږي
كه چيرې د كان جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكي د  )4(

او يا د كان د جواز، يا د كان وي هايدروكاربن له يوه څخه په زياتو قراردادونو كې ذيدخل اړخ 
وي او د او جوړ زياتو يا له پورته دوو موردو څخه مركب د څخه  يوهله  د صالحيت ليك 

هايدروكاربن د قرارداد، د كان د جواز يا د صالحيت ليك له يوه څخه د زياتو لګښتونو 
متقبل شي، نوموړي لګښتونه د فعاليت د مختلفو اړخونو ترمنځ له لګښتونو څخه د ګټې 

 .شل كيږياخيستنې او د كارولو ډول ته په كتنې سره وې

  
  

د دې لپاره چې د استخراجي صنايعو د شتمني د پېرودلو بيه د هغه څخه  د توليد شوي عايداتو سره   1. 79
ماده هر ماليه وركوونكي سره د كان جواز، د كان صالحيت ليك او يا د هايدروكاربن  79سمون ولري، 

د بيلګې . قرارداد له مخې چې نوموړې ماليه وركوونكې يي  ولري، د جال شخصيت په توګه معامله كوي
ه د كان لګښتوند د دې قاعدې له مخې يو ماليه وركوونكې نه شي كوالې چې د يوه جواز الندې  ،په توګه

بل جواز الندي كان چې ماليه وركوونكې يي لري، د استخراجاتو د پلورلو څخه الس ته راغلو عايداتو په 
د دې پر ځاې د هر كان لګښتونه د هماغه كان د استفادې څخه د الس ته راغلو . بدل كې وضع يا مجرا كړي

  . عايداتو څخه وضع يا مجرا كيږي
  

و هغه ماليه وركوونكې چې د څو قراردادونو په اجرا كولو بوخت دې د شي، نمقرره ونه كارول كه چيرې دا 
نوموړو ختم شوو پروژو څخه الس ته راغلو عايداتو د ماليې وركولو نه پدې دليل چې پروژه نوې ده، ځان 

د عايداتو څخه چي له مخه د توليد په  واو د نوي پيل شوي پروژې لګښتونه د هغو ختمو شوو پروژ. ساتي
كه چيرې يو ماليه وركوونكې د كان جواز، د كان صالحيت ليك او يا د . دي، وضع كوي حال كې

يوې پروژې  ېهايدروكاربن د قرارداد له مخې چې نوموړې يي لري يو جال شخصيت وګڼل شي نو د هر
  .سمون المل وګرځيد لګښتونو سره به د هماغې پروژې څخه د عايداتو 

  
د كانونو يو افغاني شركت څلور د كان جوازونه او د كان صالحيت ليك لري چې دوه سره نښتې ساحې تر   :بېلګه

په . ساحه د توليد مرحلې ته رسېږي ۍكال كې د شركت د فعاليتونو لمړ 1387په . پوښښ الندې راولي
  :دويمه ساحه كي د افغانيو له دركه د شركت عوايد او لګښتونه په الندې توګه دي
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  خرڅالو   د توليد نه وړاندې كال څخه                ال               دهماغه كال لګښتونه        ك

  د هماغه كال پيل پورې                                                                    
     مجموعې لګښتونه       

  
                      0                                       0             ميليونه                   6           1385
  100،000         ميليونه                 6        ميليونه              6         1386
  800،000            ميليونه               12                      ميليونه                6           1387
  ميليونه 8                             ميليونه                                   4        1388
  ميليونه 8               ميليونه                            4           1389
  ميليونه  8                ميليونه                                         4          1390

  
د هماغه كال  ىكال كې ماليه وركوونك 1387شوې، په  تشرېح مې ماده كې 83لكه څنګه چې الندې په 

مګر دا چې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت د (ميليونو څخه وضع كوالي شي  6لګښتونه د 
 1387ميليونو يوه برخه چې د  12او همدارنګه د ) استهالك وړ شتمنيو پېرودلو لپاره لګښت شوې وي

كال مجاز مجراي يان د  1387د فعاليت په دويم كال كې د . وي وي، وضع كويكال څخه د مخه مصرف ش
د . فعاليت دويمې ساحې څخه په هماغه كال كې دالس ته راغلو عايداتو څخه په زياته اندازه ډېريږي

مي مادې د پلي كولو په نتيجه كې د معدنونو افغاني شركت نشي كوالې چې په پورته ذكر شوي كال 79
ساحې د عايداتو څخه چې د جال كان صالحيت ليك الندې  ۍخه زيات لګښتونه د لمړكي د حد څ

ور كال كې  1387پر ځاي يي، نوموړې شركت كوالې شي هغه تاوان يي چې په . قرارلري، وضع كړي
  .الس ته راغلو عايداتو څخه د مجرايي لپاره راتلونكو كلونو ته انتقال كړي ېلې د دويمې ساحرسيد

  
  

 
  معاملو ماليه يانتفاعد 

  :  اتيايمه ماده
  :د دې قانون په لسم فصل كې درج د انتفاعې معاملو ماليه پر الندې عايداتو د تطبيق وړ نده 

  
كال د منرالونو په  1384ډول چې د لكه څنګه چې ( د كاني موادو د پلورنې له مدركه  .1

ا د هايدروكاربن د ي د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك) قانون كې تعريف شوي دي
  .قرارداد د لرونكي عوايد چې د كان د جواز يا صالحيت ليك تابع وي

د هايدروكاربن د پلورنې له دركه ، د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د  .2
  .هايدروكاربن د قرارداد د لرونكي عوايد چې د هايدروكاربن د قرارداد تابع وي

ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد د پلورنې يا ليږدونې د كان د جواز ، د كان د صالحيت  .3
 .له دركه دكان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د لرونكي عوايد

  
  

د انتفاعي معاملو ماليه چې د عايداتوباندې د مالياتو د قانون لسم فصل له مخې وضع شوې د شركت يا   1. 80 
د معدني موادو پلورل . تشبث د ناخالص عايداتو په اساس د دوراني سرمايي د ماليي څخه عبارت دى
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له دركه نا خالصو  د منرالونو د خرڅال) كال د منرالونو په قانون كې تعريف شوى 1384لكه څنګه چې د (
د منرالونو د پلورلو له دركه په ناخالص . عايداتو باندې د امتياز د حق وضع شوو محصوالتو تابع دې

پدې اساس تعينيږي چې د امتياز نوموړي حقونه په ) ارزښت(عايداتو باندې د امتياز د حقونو معيار 
پر عايداتو د عوايد شركت د ه مه ماد80. ناخالص عايداتو باندې يواځنې وضع شوي محصوالت دي

كال د  1384مالياتو قانون په لسم فصل كې د انتفاعې معاملو ذكر شوې ماليې څخه د دې لپاره چې د 
 ىامتياز د حق د احكامو د ښه تطبيق په اړه يې ډاډ حاصل شوې وي او د منرالونو د پلورلو له دركه يواځن

  . تطبيق شوې ناخالص عوايد وي، معافوي
  

هايدروكاربنونه د جواز وركوونې د رژيم څخه متفاوت د هغه سيستم الندې چې په ټولو كاني موادو   2. 80
دهايدروكاربنونو توليدات د امتياز د حقونو او د توليد د ونډې موافقه . باندې تطبيقيږي، ځاي نيسي

باره كې داسې موضوع  ذكر شوو حقونو پهد ځكه چې د منرالونو په قانون كې د امتياز . ليكونو تابع ګرځي
موجوده وه، د امتياز د حقونو رژيم او د هايدروكاربنونو د توليداتو د ونډې په اساس داسې چې د 

او همدارنګه لكه . ماليه وجود نلري، حسابيږي اضافيډول  هېڅناخالصه خرڅالو په نظر كې نيولو سره 
د هايدروكاربنونو د پلورلو له دركه الس ته  مه ماده80څنګه چې د منرالونو د پلورلو قضيه موجوده وه، نو 

راغلي عوايد په هغه صورت كې چې پلورونكې په افغانستان كې د هايدروكاربن فعاليت كولو قرارداد 
دا . فصل پرعايداتو د مالياتو په قانون كې د انتفاعي معامالتو ذكر شوې ماليې څخه معافوي 10ولري د 

تمې سره سم تطبيق شوي د ډاډ وړ ګرځي او د  لهكار د امتياز د حقونو او د توليداتو د ونډې په اړه  چې 
   .يدډول اضافي لګښتونه موجود نه  هېڅهايدروكاربنونو په ناخالصه توليداتو باندې 

  
ماده د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك او يا د  هايدروكاربنونو د قرارداد د پلورلو او يا اتيايمه    3. 80

  .انتقال له دركه ناخالصه عوايد د انتفاعې معاملو د ماليې څخه معافوي
هغو  يت پرماده د انتفاعي معاملو د ماليې څخه درې ډوله عوايد معافوي مګر نوموړې معافاتيايمه   4. 80

 هد يو. مې مادې سره سم د ماليې وړ پر عايداتو وضع شوې وي، نه تطبيقيږي4عايداتو ماليات چې د 
ماليه وركوونكي د ماليې وړعوايد د هغې خالصې ګټې مقدارڅخه عبارت دې چې پر عايداتو باندې د 

  . مالياتو د قانون له مخې مجاز تعليل څخه وروسته الس ته راغلي وي
  

  
 
  دلېتهالك وضع كد اس

  :  اتيايمه مادهيو 
جز پر خالف، د كان جواز، د كان د صالحيت  )7(فقرې د  )1(اتلسمې مادې د  دغه قانون د د )1(

ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې چې د خپلې شتمنۍ د ترالسه كولو په منظور، د 
ودانۍ يا د ودانۍ د اشغال د حق په استثنې د لګښتونو متقبل كيږي، كوالى شي د شتمنيو د 

مواردو څخه لږ مجرايي ه الندې پر بنسټ هر كال ل ۍتر السه كولو لګښتونه د مساويانه فيصد
  : ترالسه كړي

 
  ،) د استهالك دوره( د شتمنۍ اغيزناك عمر  .أ 
  پنځه كاله له هغه كال څخه چې شتمنۍ پكى ترالسه شوې ده  ۍد كسراتو د مجراي  .ب 

 .كيږي پيل                  
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د كان د جواز ، د كان د صالحيت ليك  ،جز پر خالف )7(فقرې د  )1(اتلسمې مادې د دغه د د  )2(

يا د  ۍيا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې چې د شتمنۍ د ودانولو يا تر السه كولو يعنې ودان
لپاره د حقوقو د ترالسه كولو په منظور په كلنۍ كرايې پرته لګښتونو ) اشغال(د نيولو  ۍودان

كلونو په بهير كې وضع  15بنسټ د متقبل كيږي، ذكر شوي لګښتونه د مساويانه فيصدۍ پر 
  .كوالې شي، د كسراتو وضع له هغه كال څخه چې لګښتونه پكې متقبل شوې دي پيل كيږي

د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې چې د كان د  )3(
صالحيت ليك، د كان د جواز يا د هايدروكاربن د قرارداد د ترالسه كولو د لګښتونو متقبل 

رالسه كولو لګښتونه د تكيږي، د كان د صالحيت ليك، جواز، د هايدروكاربن د قرارداد 
بنسټ، هر كال له هغه كال څخه چې پورته ذكر شوي د كان د صالحيت مساويانه فيصدۍ پر 

 . ليك، جواز او د هايدروكاربن قرارداد پر تطبيق الندې نيول كيږي، وضع كوالې شي
جواز، د كان صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد د لرونكي د شتمنى د  دد كان  )4(

استهالك ارزښت، په هر وخت كې د ذكر شوو شتمنيو د ودانولو يا تر السه كولو د لګښتونو د 
هر ډول كسراتو د منفې اصلي لګښتونو په توګه چې د دې مادې لمخې مجاز ګڼل شوي دي 

له ارزښت زياته، له  ۍشتمن ېخپل دشوې شخصيت،  محسوبيږي، كه چيرې پورته ذكر
بيه د نوموړي شخص له ماليې وړ عايداتو څخه  اضافياستهالك وروسته وپلوري، 

كه چيرې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد . محسوبيږي
ته وپلوري، له ارزښت څخه په ټيټه د هغې استهالك له وضع وروس يلرونكي خپله شتمن

كوالى شي له استهالك او د پلورنې له بيې د وروسته ارزښت د توپير مجرايي په هغه كال كې 
  .چې شتمنې پكې پلورل شوې ده، الس ته راوړي

  
چې عمر يي د مالي كال د ختم څخه ډېر وي راونيسي، پدې  ييو داسې شتمن ىكه چيرې ماليه وركوونك  1. 81

 ۍلخوا د يوې شتمن يد ماليه وركوونك. ډول مجاز مجرايي نشته هېڅپاره صورت كې د پېرودلو لګښټ ل
ډېر وخت نقدې (البته  له يو حالت . پېرودل د هغه په خالص اقتصادي وضيعت كې كوم بدلون نه راولي

دا چې د يوې . ته د شتمنۍ تبادله ده) منقوله ملموس يا غير ملموس ملكيت(څخه بل حالت ) پيسو
فقرې د ) 1(مادې د  18ستفادې يا د وخت د تيريدلو له امله استهالك كيږي، نوځكه د ارزښت د ا ۍشتمن

  . وضع كولو اجازه لريد جز لمخې ماليه وركوونكې د استهالك ) 7(
  

) 7(مې مادې 18نامې د اتد ودانيونه پرته  د ماشين آالتو او ملكيتونو د استهالك نورم د همدې تعليم  2. 81
شتمنيو لكه قرارداد او  هد غيرملموس. د ملكيت د اټكل شوي عمر له مخې ټاكل كيږيجز كې ) 1(فقرې  په 

او د ملموسو شتمنيو لكه ماشين آالتو، او ودانيو عمر بايد وټاكل . يا امتياز عمرونه د پيل څخه اټكليږي
د ودانيو  وركړې چې د هغه لمخې  تشرېح جز د چټك استهالك په باره كي ) 1(مادې  81سره له دې، د . شي

كاله تعين شوې  5يا د استفادې حقوقو نه پرته نورو ټولو اساسي شتمنيو لپاره د استهالك اعظمي حد 
كله . كالو څخه لږ او د شتمنيو واقعې عمر دى 5جز كې د استهالك ذكر شوې نورم د ) 1(مي مادې 81د . دى

دا حالت . د هغه د عادي عمر نه استفاده كيږيكې كالو څخه كم وي، نو پدې صورت  5عمر د  ۍچې د شتمن
لپاره چې څو كاله   وكالو څخه كم وي او يا هغه قراردادون 5معموالً د هغو ماشينونو لپاره چې عمر يي د 

دا .  د شتمنيو بيه د مساويانه طريقو څخه د استفادې سره د استهالك تابع كيږي. اعتبارلري، صدق كوي
كه چيرې د (كلونو په موده كې  5يه په مساوي توګه د شتمنۍ د عمر يا د پدې معنى ده چې د شتمنۍ ب

  .                           د استهالك مصرف په توګه مجرايي وركول كيږي) تطبيق وړ وي
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ماده د شتمنۍ بيه او د استهالك د منلو وړ طريقې يعنې مساويانه طريقې له مخې د استهالك  يو اتيايمه
جز پر ځاې ندې استعمال ) 1(فقرې ) 7(مې مادې 18نوموړې حكم د . د وضع بيانويد مودې اعظمي ح

مالياتو په د مه ماده كې ټاكل شوې مودې نه پرته، د هغو مرحلو له مخې چې پرعايداتو  81شوې او په 
كله چې د استخراجي . جز لپاره بيان شوي دي، استهالك محاسبه كوي) 1(فقري ) 7(مادې  18قانون كې د 

صنايعومنل شوي شخصيت شتمنۍ د مالي كال په اوږدو كې په يو وخت كې حاصل شوې وي، پر عايداتو 
نورو ) باندې(جز په اړه ) 1(فقري ) 7(مادې  18نامه كې ذكر شوې مرحلې د اتد مالياتو د قانون په  تعليم

  . ټولو شتمنيو په شان تطبيقيږي
  
وضع مقررات يواځې د استخراجي صنايعو منل شوي  فقره كې د چټك استهالك د) 1(په  ېمي ماد81د 

جز كې توضيح وركړل  5فقري په  1مې مادې د 77شخصيت په شتمنيو باندې د تطبيقولو وړ دي چې د 
شوې او د هغو شتمنيو په توګه چې د تشبث لخوا په مستقيمه توګه استفاده كيږي او د كان د جواز، د كان 

نو كله چې يو شركت د كان جواز ولري او د هغه . قرارداد تابع دى د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د
هم توليدوي، نو د چټك استهالك د مقررې وضع يواځې د هغو  ټميلمخې آهك ډبره استخراجوي او س

تطبيقيږې نه د هغو ماشينونو په اړه چې په  ،ماشينونو په اړه چې د كانې موادو په استخراج كې پكاريږي
  . په توليد كې ترې ګټه اخيستل كيږيټو ميفابريكه كې د س

  
مه توګه د تشبث په فعاليت كې استفاده كيږي او د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك او يا يپه مستق" د 

عبارت د دې ښكارندوى دې چې د استخراجې صنايعو منل شوي " دىد هايدروكاربن د قرارداد تابع 
شخصيت شتمنۍ بايد په رښتيا سره د هغو فعاليتونو پر مخ بيولو لپاره چې د كان په جواز يا د كان په 

نوموړې فعاليت د . ړل شيوشوې دي، پكار يو تشرېح صالحيت ليك يا د هايدروكاربن په قرارداد كې 
و واقعي استخراج او يا د هايدروكاربنونو حقيقي استخراج او تفحص څخه كان د تفحص يا د منرالون

  .عبارت دى
  

داسې ګڼل كيږي چې د كان يا د هايدروكاربنونو د تفحص او استخراج په محل كې استعمال شوې شتمنۍ 
 هغه. په مستقيمه توګه د كان په جواز، صالحيت ليك او يا د هايدروكاربن قرارداد كې پكار وړل كيږي

شتمنۍ په بل ځاې كې پكاريږي د هغه دارايې په توګه  نه حسابيږي كوم چې د كان په جواز، صالحيت 
نو . ليكاو يا د هايدروكاربن قرارداد كې ټاكل شوو فعاليتونو د پروسې په اجرا كې ترې ګټه پورته كيږي

ر كې د ماليه وركوونكي په له دې امله هغه شتمنۍ چې  د كان يا هايدروكاربن د فعاليتونو څخه لرې په ښا
 18دفتر كې پكاريږي د استخراجي صنايعو د منل شوي شخصيت د شتمنۍ په توګه نه ګڼل كيږي او د 

شتمنۍ باندې د  ېجز كې  د عادي استهالك په اړه ذكر شوي مقررات په نوموړ) 1(فقرې په ) 7( د مادې
  . تطبيق وړ دي

  
شخصيت لخوا د شوي فقره هغه څاه چې د استخراجي صنايعو منل  2مادې  77د  :د هايدروكاربنونو څاه  3. 81

هايدروكاربنونو د تفحص، پرمختګ يا توليد په منظور كيندل شوې وي، د نوموړي شخصيت د شتمنۍ 
په توګه ګڼې او د څاه كيندلو، د درېيم  كس سره د هغه لپاره د څاه كيندلو قرارداد كولو يا د څاه د بندولو 

يواځې د څاه كيندلو حقيقي مصارف، د درېيم  . يږيګڼل كد كيندلو د لګښتونو په توګه لګښتونه د څاه 
كس سره د هغه لپاره د څاه كيندلو د قرارداد او د څاه د كيندلو او بندولو لګښتونه د استخراجي صنايعو 

ولو چمتوكوونكي  لكه د سروې يا د محل برابر. منل شوي شخصيت د شتمنۍ د بيې په حيث ګڼل كيږي
لګښتونه د هغو لګښتونو له جملې څخه ندي چې د څاه كيندلو له دركه حساب شي او د استخراجي 
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نوموړي لګښتونه په . و استخراج په توګه نه حسابيږيلصنايعو منل شوي شخصيت د شتمنۍ الس ته راوړ
بيږي ماده كې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت ذكر شوي شتمنيو د بيې په توګه نه محسو 81

  .ماده كې د توليد څخه دمخه لګښتونو په عنوان ګڼل كيږي 83بلكه په 
  

فقره كې د استهالك ذكر شوي مقررې تابع دي، د ودانيو حصول د  1مادې په  81چې د  يهغه شتمن  :ودانۍ  4. 81
بيې يا د هغو ودانيو د نيولو حق كې چې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت شتمنۍ دي، نه 

د استخراجي صنايعو منل . فقره كې د ذكر شوي حكم تابع ده 2مادې په  81نوموړې شتمنۍ د . شامليږي
نوموړې شتمنۍ دوه د پيژندلو . جز كې توضيح شوې ده 1فقري په  5د مادې  77شوي شخصيت شتمنۍ د 

مياشتو څخه ډېر وي او بله دا چې د مستقيمې ګټې پورته 12وړ خاصيتونه لري، لمړى د هغه ګټور عمر د 
. كولو په منظور د كان د جواز، صالحيت ليك او يا د هايدروكاربن قرارداد لمخې جوړ يا حاصل شوې وي

مادې  18تخراجي صنايعو منل شوي شخصيت شتمنۍ ودانۍ يا د ودانۍ د نيولو حق وي، د كله چې د اس
  . لپاره پكار وړل كيږي) ټاكلو(ماده به د حصول يا جوړولو بيې د استهالك لوړې مودې  81پر ځاى 

  
 ېهغ هغو ودانيو چې د كان په كار يا تفحص او يا د هايدروكاربنونو په استخراج كې پكاريږي، د لهپرته 

شتمنۍ په توګه حسابيږي چې په فعاليت كې د كان د جواز، صالحيت ليك او يا د هايدروكاربن قرارداد  
هغه ودانۍ چې په بل ځاى كې پكاريږي، د كان په جواز، صالحيت ليك او . لمخې ترې كار اخيستل كيږي

نو د ماليه . ګڼل كيږييا د هايدروكاربن قرارداد كې د فعاليت د اجرا ذكرشوې پروسې په توګه  نه 
د دفتر ودانۍ چې د كان يا هايدروكاربن فعاليتونو څخه لرې په ښار كې موقعيت لري، د  يوركوونك

جز  )1(فقرې په  )7(مادې  18استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت د شتمنۍ په توګه نه ګڼل كيږي او د 
  .تطبيق وړ دي كې د عادي استهالك ذكر شوي مقررات د نوموړې ودانۍ په هلكه د

  
و او د نيولو حق د بيې په لكرايې څخه پرته د يوې ودانۍ جوړولو يا السته راوړ ۍفقره د كلن 2مادې  81د 

مودې لپاره د  ېخو بيا هم، د لوې. عادي كرايه د تاديه كولو نه وروسته د مجرايي وړ ده. اړه د تطبيق وړ ده
اجارې اخيستلو په صورت  كې د مخكې نه وركړل شوې كرايه يا د ټولې كرايي يو ځاې وركول د ودانۍ 

ودانۍ جوړولو يا السته  ېد استهالك مقرره د هغ. فقرې تابع ده 2رانيولو بيي سره معادل حسابيږي او د 
  .شتمنيو څخه ده، تطبيقيږيراوړو لګښتونو په اړه چې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت د 

  
زياتې مودې په كلونو څخه  15د ) كلنې مساويانه مجرايي په توګه(نوموړي لګښتونه په مساويانه توګه 

يږي چې په ځانګړې توګه د هغه كال، په كوم كې چې شتمنۍ الس ته راغلې، د استهالك ك كې استهالك
ماده كې پرې رڼا  18نامې په اتلياتو د قانون تعليمماد يوې برخې مقرراتو تابع كيږي چې پرعايداتو باندې 

  .اچول شوې ده
  

 تشرېح ماده كې  77چې دا اصطالح په (د كان جواز، صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لګښت   5. 81
روش مطا بق د السته راوړل شوي حقوقو د عمر په ) مساويانه استهالك ىكلن( د مساوېانه ) شوې ده

د كان د جواز، صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد د اخيستلو بيه . استهالك وړ دى اوږدو كې د
په ټولو اتفاقي لګښتونو لكه د حقوقي خدماتو اجورې او غير مستقيمو لګښتونو كې شامليږي چې د 

د  دا چې نوموړي لګښتونه. كان جواز، صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد په اخيستلو ختميږي
جز لمخې د پورته ذكر شوو اسنادو د رانيولو لګښتونه دي، د نورو احكامو په  1فقرې د  2مادې د  19

  .اساس د مجرائي وړ نه دي مګر بايد د استهالك مقرراتو الندې وپيژندل شي
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د د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د شتمنۍ د انتقال لپاره د بېالنس تصحيح كله چې    6. 81
مادې لمخې تري استهالك وضع  81صنايعو د منل شوي شخصيت هغه شتمنې پلوري چې د  استخراجي

كيږي او كه چيرې د پلورلو له دركه عايدات  د استهالك د وضع نه وروسته د شتمنۍ د ارزښت نه كم يا 
د استهالك د وضع نه وروسته د شتمنې . ډېر وي نو پدې صورت كې د پاتې ارزښت تصحيح ته اړتيا شته
كله چې د . ك له دركه تعليل  څخه عبارت دىارزښت د  اصلي قيمت منفي د مخكې نه وضع شوي استهال

پلورلو له دركه عايدات د استهالك وضع نه وروسته د شتمنې ارزښت نه ډېر وي، نو ثابيږي چې مخكينې 
د استهالك د وضع نه وروسته د شتمنې . او نوموړۍ تعليلونه د عوايدو مجموعې باندې اضافه كيږي

  . يدو كې شامليږيارزښت اود پلورلو ډېروالې په مجموعي عوا
  

كه چيرې د پلورلو عايدات د استهالك د وضع نه وروسته د شتمنې ارزښت څخه لږ وي نو ثابتيږي چې 
د استهالك نه وروسته د شتمنۍ ارزښت . تعليل نا بسيا دې او تنقيص د ډېرتعليل په واسطه تشخيصيږي

  . او د خرڅالو عايداتو ترمنځ ډېروالې د مجرائي وړ دې
  

د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت په يوه پروژه كي خپل ټول حقونه لكه اصلي كه چيرې 
جوازليك، سامانونه او ودانۍ و پلوري، نو پلورونكې او پيرودونكې دواړه مكلف دي چې د پلورلو بيه 

مادي احكام د پلورونكي او پيرودونكي  81مختلفو پلورل شوو شتمنيو ته تشخيص وركړي ترڅو د د 
  .د پلورلو بيه بايد په  آزاد بازاركې د پلورل شوو شتمنيو د بيې په اساس وټاكل شي. طبيق وړ ويلخوا د ت
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  د سړكونو د جوړولو لګښتونه

  :  وه اتيايمه مادهد
دغه ماده د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد پر هغۀ لرونكې  )1(

لپاره چې د كان د جواز، د كان د صالحيت  تګد پرمخباندې تطبيقيږي چې د هغو فعاليتونو 
  .ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لمخې اجرا كيږي، د سړك جوړولو لګښتونه مني

شوى دى، كوالى شي د سړك د جوړولو  تشرېح فقره كې  )1(هغه شخصيت چې د دې مادې په  )2(
فقره كې څرګنده شوې ده، د هغۀ كال د لګښتونو  )1(لګښتونه لكه څرنګه چې د دې مادې په 

 .په كسر سره چې سړك پكې بشپړيږي، د پنځلسو كلونو په موده كې وضع كړي
دغه فقره د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد په لرونكي باندې  )3(

د لمخې خپل حقوق په بل چې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قراردا
) 1(شخص باندې پلوري او په پايله كې پلورنكې شخص له هغۀ سړك څخه چې د دې مادې په 

شوى دى ګټه نه اخلي او د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د  تشرېح فقره كې 
هايدروكاربونونو د قرارداد ترالسه كوونكي له نوموړي سړك څخه ګټه اخلي، تطبيقيږي، 

سې حالت كې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربونو ترالسه كوونكي پدا
شخص د كسراتو د پاتې كلونو لپاره د سړك د جوړولو د نه كسر شوو لګښتونو د وضع 
مستحق دى، د سړك د لګښتونو د كسر پاتې كلونه د هغو كلونو د شمېر په منفي كولو سره 

ې د دې مادې پر بنسټ مستحق وو له پنځلسوكلونو څخه چې پخواني مالك يا مالكان ي
 .محاسبه كيږي

فقره د هغۀ سړك پر جوړولو باندې چې د دې مادې په  )3(په هغۀ صورت كې چې د دې مادې  )4(
شوى دى تطبيق شي، هغۀ شخص چې په خپل حقوق د كان د جواز، د كان د  تشرېح فقره كې  )1(

اد لمخې پلوري، د دې مادې د حكم لمخې په هغۀ صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارد
ه راوروسته كلونو كې د سړك د جوړولو غكال كې چې نوموړي حقوق پكې پلورل شوي يا له ه

 .د لګښتونو د مجرائي مستحق ندى
  
  

د كان او هايدروكاربن پروژې معموالْ په  هغو ليرې منطقو كې موقعيت لري چې نه شي كوالى د سركونو نه   1. 82
پدې صورت كې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت چې د هايدروكاربن . ئې استفاده وكړي

قرارداد، د كان صالحيت ليك يا د كان جواز هم لري د كار محل ته رسيدلو لپاره د سركونو په جوړولو 
د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د غيرمنقوله شتمنيو او كاني موادو يا . مكلف دې
نو پدې . بن د استخراج  څخه د استفادې حق لري خو د نوموړو شتمنيو مالك نه ګڼل كيږيهايدروكار

مادې لمخې د  18د . دليل، سركونه د قرارداد يا جواز ختميدو په صورت كې مالك ته ئي وركول كيږي
مادې لمخې د استخراجي صنايعو منل  82سره له دې، د . شتمنۍ مالك د استهالك د وضع مستحق دى

شخصيت د هغه سړك جوړولو لګښتونو د استهالك وضع د امتياز خاوند دې چې د نوموړي  شوې
  .شخصيت د پروژې د كار پر مخ بيولو كې پكاريږي
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 18استهالك په مساويانه توګه وضع كيږي او د . كلنۍ مودې حكم كوي 15جز د استهالك پر  2مادې  82د   2. 82
سړك جوړولو " ماده د 18كه څه هم . جز كې د استهالك عادي مقررات د تطبيق وړ دي 1فقرې په  7د  مادې

په اړه ده، د مالي كال په اوږدو كې د شتمنۍ "  كلن استهالك وضع  15د كار پاى ته رسيدو له كال څخه د 
 د استخراجي صنايعو منل شوې او مستحق .مادې حكم د تطبيق وړ ندى 18الس ته راوړلو په اړه د 

مجرائي واخلي كوم كې چې د  1\15شخصيت كوالى شي د هغه كال د سړك جوړولو د لګښتونو د بيې 
نه پرته، پر عايداتو د مالياتو د قانون د  د ياد معيادماده كې  82په . سړك جوړولو كار تكميل شوې دې

هالك محاسبه جز كې د ذكر شوو مرحلو څخه په استفادې سره است) 1(فقرې په  7مادې  18تعليمنامې 
  . كيږي

  
كه چيرې د . د استهالك موده د هغه كال څخه پيليږي چې د سړك جوړولو كار پكې تكميل شوې دى  3. 82

استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د كار اخيستنې په پروژه كې د طبيعي منابعو څخه خپل د 
شخصيت باندې وپلوري،  جز لمخې د استخراجي صنايعوپه بل منل شوې )3(مادې  82استفادې حقوق د 

كلونو څخه په پاتې موده كې د استهالك وركولو  15د پروژې اصلي معياد دوام مومي او نوې مالك ئې د 
  .مستحق دى

  
جوړ شوو سړكونو څخه د استفادې امتياز په د لپاره  وپروژ ونوموړد جز د طبيعې منابعو پروژې او  څلورم   4. 82

ك جوړولو له دركه د استهالك د وضع حق نلري او يواځې  د سړ ىپلورونك. ح وركويېاړه توض
  .رودونكې كوالى شي استهالك وضع كړيېپ

  
مادې سره سم د هجري لمريز مالي كال  3د  نوموړي شركت د دې قانون. افغان منرال يو باندنې شركت دى  :بېلګه

څخه د استفادې غوښتنه كړې ) ديسمبر پورې 31د جنوري لمړې نيټې څخه تر (پر ځاې د زيږديز مالي كال 
كان  پهكال په نومبر مياشت كې افغان منرال شركت د مسو پر كان كار پيلوي چې  2006د . او منل شوې ده

 300،000د نوموړي سړك د جوړولو لګښت تر . هرات سړك جوړول هم پكى شامل دى - پورې د كابل 
كلونو  14تر او كال كې  2007په . ې تر پاي پورې پاي ته رسيږيكال د جون مياشت 2007افغانيو ډېر دى او د 

  :افغان منرال شركت د الندې مبلغ د وضع كولو اجازه لري ،كال كېوروستي هر پورې 
   

  افغانى  20،000=  1/15* 300،000
  

 5ې د كال كې افغان منرال شركت خپل د كان د فعاليت امتياز د كان د صنايعو په نوي شركت باند 2012په 
كلونو په اوږدو كې  2011څخه تر  2007تر هغه مهال افغان منرال شركت د . په بدل كې پلوري ه افغانيوميليون

ميليونو له جملې څخه چې د كاني صنايعو نوې شركت يي د  5د هغو . افغانۍ مجرائي اخېستي ده 100،000
د ) 100000 – 300،000(افغانۍ يې  200،000افغان منرال شركت ټولو فعاليتونو په بدل كې تاديه كړي، يواځې 
نو د . امتياز په بدل كې تاديه شوي دي د هغو پيسو په توګه ګڼل كيږي چې ګواكې نوموړي شركت ته اړوند

د كانې صنايعو نوى شركت كوالى شي . افغانې ده 4،800،000ټولو شتمنيو او الس ته راغلو حقوقو بيه 
  .راتلونكو كلونو د هر كال په اوږدو كې مجرائي واخلي 9او د  2012افغانۍ په  20،000
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  له توليد دمخه لګښتونه

  : اتيايمه ماده دري
مادې پر خالف د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د  18د دې قانون د  )1(

فيصدۍ پر بنسټ په هر كال  مساويقرارداد لرونكې يوازې له توليد څخه د مخه لګښتونه د 
هغۀ صورت كې مجرايي اخستى  كې له توليد څخه د مخه لګښتونو د رسېدو په موده كې په

  : شي چې
 

له هغو لګښتونو څخه عبارت دي چې د كان د جواز، د " له توليد څخه د مخه لګښتونه "  .أ 
كان په هايدروكاربن د قرارداد لرونكې د كان د جواز، د د يا  صالحيت ليككان د 

صالحيت ليكيا د هايدروكاربن په قرارداد پورې د اړوند فعاليتونو په موده كې د 
لدې سره سره له توليد . سوداګريزو كاني موادو له توليد څخه دمخه متقبل شوى وي

څخه د مخه لګښتونه، د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد 
يا د سړك د ) معدنونو(سه كولو د لګښتونو، د كانونو د لرونكي د ستمنۍ د ترال

 ، اوو د لګښتونو په بركې نيوونكې نديجوړول
توليد څخه د مخه لګښتونو  دد كانونو يا د هايدروكاربن د استخراج په فعاليتونو كې   .ب 

د دوباره رسيدو موده چې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د 
په ذريعه د كان په جواز يا د كان په صالحيت ليك كې له تعريف شوو  قرارداد لرونكي

  :ساحو څخه په يوې كې د الندې ميعاد له لږ مودې څخه عبارت وي
  ،پنځلس كاله - 
  ،په جواز يا صالحيت ليك كې د پاتو كلونو شمېر - 

 
له توليد څخه دمخه لګښتونو د دوباره رسېدو " د هايدروكاربن د يوۀ شركت لپاره "   .أ 

 . كلونو شمېر دى ېپه قرارداد كې د پات" موده
  

د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكى داسې ګڼل كيږي  )2(
له (چې د منرالونو او هايدروكاربن سوداګريز فعاليتونه يي له الندې مواردو څخه په يوۀ كې 

  :پيل كړيدي) هغو څخه هر يو چې لومړى واقع شي
 

يادښت صادر  ىليكلونه داسې هغۀ كال كې چې د ماليې او د كانو او صنايعو وزارتپه   .أ 
ده  ىمنل يادښت پر اساس پورتنى شخصيتوزارتخانو د يادو چې  اړهپدې  البته كړي
  ،يت سوداګريز فعاليتونه پيل كړيديشخص دغهچې 

په هغۀ صورت كې چې دكان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا دهايدروكاربن   .ب 
دقرارداد يو لرونكي، د كانونو د صالحيت ليك لرونكي وي، له هغۀ كال څخه چې د 
منرالونو پلورنه، له توليد څخه دمخه لګښتونو په سلو كې له شپږو څخه زيات تشكيل 

 ، اوهغه په تېر كال كې متقبل شوى دى كړي چې
ه كال شخصيت د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې وي، هغ يادپه هغۀ صورت كې چې   .ج 

چې پكې د هايدروكاربنونو د پلورنې له دركه عوايد پر هغې وړاندې د نوموړي 
شخصيت په واسطه د متقبل شوو له توليد څخه د دمخه لګښتونو د ټاكلې حد له 

پر عدد باندې د هايدروكاربن د  100فيصدۍ څخه د لګښتونو د ټاكلي حد فيصدۍ د 
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 .كلونو د تقسيم له الرې السته راځي
 

ېرې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك،  هايدروكاربن د قرارداديو لرونكى، د كان كه چ )3(
د كان په صالحيت ليك يا د هايدروكاربن په قرارداد كې درج خپل حقوق په بل . په جواز

كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد  د شخصيت چې هغه هم د كان د جواز
شخصيت كوالى شي خپل له توليد څخه دمخه متقبله  ىوپلوري، لومړن ،لرونكى دى

لګښتونه د جواز، صالحيت ليك يا د قرارداد د حقوقو د ترالسه كلولو په لګښتونو كې چې د 
 .كړي) عالوه(فقرې لمخې د مخه وضع شوي نه وي، ورزيات  )1(

   

  
  

ماده د منل شوو استخراجې صنايعو د توليد څخه دمخه لګښتونود تشخيص څرنګوالې  اته اتيايمه  1. 83
نوموړي لګښتونه  .جز كې تعريف شوي دي 1فقرې په  1د  مادې 83د توليد څخه دمخه لګښتونه د . بيانوي

عبارت له هغو لګښتونو څخه دي چې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت يې د منرالونو سوداګريز 
څخه دمخه د كان د جواز، صالحيت ليك او يا د هايدروكاربن د قرارداد مربوط متقبل شوى دى  توليد

يا ) ماده كې ذكر شوي استهالك تابع 81په (چې د نوموړي شخصيت د السته راغلو شتمنيو د بيې نه پرته 
  .دي) ستهالك ذكر شوې وضع تابعاماده كې د  82په ( د سړك جوړول 

  
په ځانګړي ډول د كاربن د " هسرمايوي لګښتون"دمخه لګښتونه د يو ډول اساسي لګښتونود توليد څخه   2. 83

د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت يي د يوې شتمنۍ په چې دي لګښتونه يا د نفتي څاګانو كان 
مادې لمخې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د توليد څخه  83د . وړلو كې متقبل كيږياالسته ر
توليد  "سنادو په ساتلو مكلف دې او هغه ته اجازه وركوي ترڅو هغه لګښتونه چې د اګښتونو د د مخه ل

د  مادې 83نوموړې معياد د . په نوم پيژندل كيږي مجرايي واخلي" دمخه د اصل بيې السته راوړلو معياد
" كلونو څخه لږ او د كاني صنايعو د جواز يا صالحيت ليك پاتو كلونو شمېر 15د " جز كې د  1فقري په  2

پاتې كلونو  د هايدروكاربن په يو قرارداد كې" جز كې د ) 1(فقرې په  3 د مادې 83تر عنوان الندې او د 
د كان د .  تر عنوان الندې تعريف شوى دى" شمېر كله چې د هايدروكاربن په پروژه باندې بحث كيږي

كلونو شمېر د هغه كال د پيل څخه كوم كې چې  ېيا د هايدروكاربن د قرارداد پات از، صالحيتليكجو
  . سوداګريز توليد پيل شوې، محاسبه كيږي

  
شركت د كان صالحيت ليك لري چې  ىنوموړ. كال كې په فعاليت پيل كوي 2006افغان شركت په  معدنود  :  بېلګه

كلونو په اوږدو كې د توليد دمخه ډېرو لګښتونو  2008نه تر  2006د نوموړې شركت . كاله اعتبار لري 20
جز كې ذكر  2فقرې په  2 د مادې 83د (كال كې سوداګريز توليد باندې پېل كوي  2009متقبل كيږي او په 
جز كې د كسراتو  1فقرې په  2 د مادې 83د . كاله ده 17د كان د جواز پاتې موده ) شوي فورمول لمخې

كال  2009لګښتونه په  1\15افغان شركت د توليد دمخه  معدنود . كلونه دى 15وضع معياد  د) كموالي(
  . راتلونكو كلونو هر كال په اوږدو كې مجرائي اخيستالى شي 14كې او همدا مبلغ د 
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فقرې په ) 1( د مادې 83مادې حكم يواځې د توليد دمخه هغو لګښتونو باندې د تطبيق وړ دى چې د  83د   3. 83
هغه منل . توليداتو څخه دمخه متقبل شوو لګښتونو په توګه تعريف شوي دي وجز كې د سوداګريز) 1(

د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت  خپل توليدي فعاليت شوې وخت چې كيداى شي په هغۀ كې 
د ماليې وزارت او د دا وخت د هغه كال پيل دې چې . شوې دې تشرېح جز كې  2مادې په  83پيل كړې وي د 

كانونو او صنايعو وزارت د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت ته د سوداګريز توليد او د توليد حد 
د  هايدروكاربنونو او منرالونو . په موخه د دواړو وزارتونو د ګډ توافق يو ليكلې سند صادروي

د استخراجي صنايعو . بيقيږياستخراجي صنايعو منل شوو شخصيتونوپه اړه د توليد مختلف حدونه تط
د منرالونو استخراجي . جز كې توضيح شوې دې 2فقري په  2مادې  83منل شوي شخصيت د توليد حد د 

صنايعو منل شوې شخصيت داسې ګڼل كيږي چې ګويا د هغۀ كال د توليد د حدونو شرايط ئې په ځاى 
  . ډېر دي %6وليد دمخه لګښتونو څخه كړي چې د منرالونو د پلورلو له دركه عايدات د نوموړي كال د ت

  
كال كې د ډبرو د سكرو يو كان تا  2006د افغان منرالونو شركت د كان د صالحيت ليك لرونكې دې او په  : بېلګه

 4كلونو كې هر كال  4ميليونه او په راتلونكو  6نوموړې شركت په لومړېو درېو كلونو كې هر كال . سيسوي
كال كې په بشپړه توګه  2011كې محدود پلورل پيلوي او په كال  2009په  نوموړې شركت. ميليونه لګوي

  :د شركت لګښتونه او خرڅالو په افغانيو په الندې توګه دي. توليدات شروع كوي
  

  خرڅالو  د متراكم له توليده مخكې      د هماغه كال لګښت   كال 
  د هماغه كال په پيل كې لګښت                   

  
  0         هميليون 0       ميليون 6   2006
  100000       هميليون 6       ميليون 6   2007
  800،000    هميليون  12       ميليون 6   2008
  ميليونه8              ميليون 4   2009
  ميليونه 8              ميليون 4   2010
  ميليونه 8              ميليون 4   2011

                  
  لګښتونو فيصدي ې دمجموع ۍمخكيند د توليد دمخه  1.6=  100،000/6،000،000كال خرڅالو  2007د 
  
  لګښتونو فيصديد مجموعي  ۍمخكيند د توليد دمخه  6.6=  12،000،000/800،000كال خرڅالو   2008د 
  

كال د  2008ميليونود استهالك وضع د  12نو د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت كوالى شي د 
نوموړو . بلل كيږيد توليد دمخه لګښتونه نه ترسره شوى لګښت كال  2008د . لګښتونو څخه پيل كړي

كه چېرې نوموړي لګښتونه د . لګښتونو سره مالياتې چال چلند د پورتنيو لګښتونو ډول پورې اړه لري
وي، نو د استخراجي  ترسره شوي استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت د شتمنيو السته راوړلو لپاره 

   .صنايعو منل شوي شخصيت د شتمنيو د استهالك  د وضع مقررات د تطبيق وړ دې
  

په هغه صورت كې چې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت د شتمنېو د السته راوړلو لګښتونه د 
  .توليد په لګښتونو كې شامل نه وي، نو نوموړي لګښتونه په هماغه كال كې د مجرائي وړ دي
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هغه كال چې پكې د هايدروكاربنونو استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت لپاره د توليد حد بشپړ   4. 83
نوموړې كال د استخراجي صنايعو منل شوي . جز كې بيان شوې دې 2فقرې په  3د  مادې 83كيږي د 

ې پكې د شخصيت لپاره چې د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې دې د هغه كال په توګه تعريف شوې دې چ
د فيصدۍ حد د . هايدروكاربنونو د پلورلو له دركه د توليد دمخه لګښتونو فيصدۍ څخه ډېرشي

  .عدد د وېشلو څخه الس ته راځي 100هايدروكاربن په قرارداد كې د اعتبار وړ كلونو شمېر باندې  د 
  

نوموړې شركت په الندې . واز لريكلن ج 10افغان د نفتو شركت د هايدروكاربن د قرارداد له مخې د توليد    :بېلګه
  : توګه د عملياتې او كيندلو لګښتونو متقبل شوې دې

  
  خرڅالو    د هماغه كال پيل پورې د توليد             د هماغه كال لګښتونه        كال               

  دمخه مجموعي لګښتونه                       
                                                         

  0       ميليونه                   0                    ميليونه              6          2006
  100،000      ميليونه                      6                   ميليونه                 6          2007
  800،000     ميليونه                    12                      ميليونه               9         2008
  ميليونه4                      ميليونه                    21                 ميليون                  1          2009
  ميليونه4                              ميليون                                                                   1           2010
  ميليونه4                      ميليون                                              1           2011

  
هغه كال كې چې خرڅالو په مخكې . شوې دې تعين %10يعنې  10/100د  نفتو افغان شركت لپاره د توليد حد 

شخصيت كوالى  ىشي، نو د استخراجي صنايعو منل شوڅخه ډېر  %10كلونو كې د توليد دمخه  لګښتونو 
  .شي د توليد دمخه لګښتونو د استهالك وضع پيل كړي

  
  مجموعي لګښتونو فيصدي  ۍمخكيند د توليد دمخه  %1،6=  100،000/6،000،000كال خرڅالو   2007د 
  
  مجموعي لګښتونو فيصدي ۍمخكيند د توليد دمخه  %6.6=  800،000/12،000.000كال خرڅالو   2008د 
  
 ۍمجموعي لګښتونو فيصدد د توليد دمخه مخكيني  %19=  21،000،000/ 4،000،000كال خرڅالو  2009د 

نو ځكه ماليه وركوونكې كوالى . كاله ده 7) لد منظوري كال په شمو(په قرارداد كې پاتې موده . ته رسيږي
. ډالره د استهالك له دركه وضع كړي 3،000،000ډالره يعنې هر كال  21،000،000كلونو په اوږدو كې  7شي د 

كال كې متقبل شوي دي دې پورې اړه لري چې آيا دا لګښتونه د  2007يو ميليون ډالرو سره چې په 
چې د همدې له امله د استهالك ( د شتمنې الس ته راوړلو لپاره استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت 

  .دي) په دې دليل د مجرائي وړ(د هغو لګښتونو لپاره چې بايد په هماغه كال كې مصرف شي  كهاو ) وړ دي
  

فقره په دې اړه چې د استخراجي صنايعو يو منل شوې شخصيت خپل د كان جواز، صالحيت  3مادې  83د   5. 83
د هايدروكاربن د قرارداد حقونه د استخراجي صنايعو بل منل شوي شخصيت باندې پلوري،  ليك او يا

كله چې هغه خپل حقوق پلوري، نو بايد د توليد دمخه ټول متقبل شوي لګښتونه . توضيحات وركوي
او همدارنګه نوموړې بايد هغه لګښتونه چې نه دي وضع شوي د ګټې يا تاوان د پلورلو د . وضع كړي
  .و د محاسبې له مخې د خپل حقونو ارزښت باندې عالوه كړيحقون
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كال كې د هايدروكاربنونو قرارداد سره سم خپل حقونه  2010په هغه صورت كې چې افغان د نفتو شركت  په   :بېلګه
ميليونو افغانيو په بدل كې وپلوري، نو د نوموړي  25په كار پيل كړې د يې په يو شركت باندې چى نوى 

پداسې حالت كې داسې فرض كيږي چې افغان د نفتو شركت خپل د . شركت معافيت بايد وارزول شي
نوموړي شركت خپل د توليد . افغانۍ مجرائي كړي دي 3،000،000افغانيو څخه  21،000،000توليد دمخه 

فقرې لمخې افغان د نفتو  )3( د مادې 83د . ه دي مجرا كړيافغانيو لګښتونه ئې ن 18،000،000دمخه  
شركت كوالى شي د توليد دمخه لګښتونو پاتې مبلغ  د قرارداد السته راوړلو د لګښتونو په برخې چي 

يعنې كله چې افغان د نفتو شركت خپل حقونه په هغه شركت چې نوې . دمخه مجرا شوې دى، عالوه كړي
افغانۍ ئې د پلورلو له دركه  7،000،000=  18،000،000منفي  25،000،000، نو كار پيل كړې وپلوريپه ئي 

  .ګټه كړې
  

د استخراجي صنايعو لومړنى منل شوې شخصيت كوالى شي چې د توليد دمخه هر هغه ډول لګښت چې د  
ړلو فقرې لمخې مجرا شوې نه وي، بايد د كان د جواز، صالحيت ليك يا قرارداد د حقوقو الس ته راو) 1(

  .په لګښتونو باندې عالوه كړي
  
  
  

د كسراتو  بسپنې لپارهريال او ټولنيز مكلفيت د بودجې د تمويل لپاره پولي صندوق ته د ېد چاپ
 وضع كول
  : اتيايمه ماده څلور

د كان د جواز، د كان د واك پاڼې، يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكى هر مقدار پيسى چې ښايي 
ګڼه كې  )859(كال د رسمى جريدې په  1384د  ،مكلفيت په اړه وركړل شيد محيطي او ټولنيز 

مادې لمخې، يا د هر هغۀ قانون د الزمي پالن پر بنسټ چې  82خپور شوي د كاني موادو د قانون د 
  :، البته په دې شرط چېپر هايدروكاربونونو د تطبيق وړ وي، وضع كړي

  
شخص سره چې د دې مادې لمخې، د دغه ډول ل چې له هغۀ ړورك تهنوموړې پيسې هغۀ نهاد  .1

  .ډول مستقيمه يا غير مستقيمه رابطه ونه لري هېڅعوي وكړي كېدو د لګښتونو د وضع
ماليې وزارت ته له الرې  نهادد افغانستان بانك لخوا د منظور شوي مالې چې  شخص هغه .2

برابر كړي البته په هغه صورت كې هغه بانكي تضمين ليك د كسر وړ مقدار د تاديې لپاره 
هغۀ ډول چې د دولت د منرالونو مصرف نه كړي لكه څنګه چې شوى مقدار نهاد چې سپارل 

 . حكم شوى دىراتو كې يا د هغۀ پالن پر بنسټ چې د هايدروكاربن د هر قانون لمخې رپه مق
  
  

مكلفيتونو د ادا كولو د  وتاديات بايد په راتلونكي كې د چاپيريالي او ټولنيز ،په عادي حالتونو كې  1. 84
د ذخيرې په له موجودې مجرايۍ سره دا ځكه چې نوموړي تاديات  والي سبب ونه ګرځيلوړ ۍ دمجرائ

، چې د استخراجي )ىد ىهغه مبلغ چې د راتلونكي لګښتونو لپاره تخصيص شو(ي كيږتوګه  ګڼل 
. وي يشخصيت د چاپيريالي او ټولنيزو هدفونو ته اړوندو فعاليتونو لپاره مصرف شو صنايعو منل شوې

ماده د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د چاپيريالي او ټولنيزو مكلفيتونو ادا كولو  84مګر 
ړې شخصيت د مرسته شوو پيسو د ولپاره د تادياتو مجرائې په هغه صورت كې مجاز ګڼي چې نوم



 221  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

نوموړې فقره دوه شرطونه لري او پدې اړه د اطمينان . ترول څخه الس په سر شوې وياستفادې د كن
حاصلولو لپاره استفاده كيږي چې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت ټولې پېسې وركړي كه نه او 
. هم ضمانت وركړل شوې كه نه چې نوموړې پېسې د ټاكلو هدفونو السته راوړلو لپاره مصرف شوې دي

لخوا كنترول شي  داسې نهادرط دا دى چې د چاپيريالي او ټولنيزو كارونو لپاره مرسته بايد د بل مړى شول
مدعي  ۍمجرائې د درج ماد 84هغه شخص سره هېڅ ډول نېغه يا غيرمستقيمه اړيكه ونلري چې د چې 
د د منرالونو مبلغ ى مبلغ په اختيار كې لري، نوموړ ىچې امانت ايښودل شونهاد دويم، كه چيرې هغه . وي

شوي، تطبيق نه  لخوا ټاكلنافذ قانون د پالنونو په اساس چې د هايدروكاربنونو هغو مقررې يا ټولو 
چې مرسته كوي بايد ماليې  وزارت ته د مجرا شوو پيسو د نهاد كړي، د استخراجي صنايعو منل شوې 
  . تاديې په اړه يو بانكې تضمين وركړي

  
شخصيتونو باندې مكلفيت تحميلوي چې د هغۀ مبلغ په اړه تضمين اخلي چې بانكي تضمين هغو مالي   2. 84

تضمين د مالي شخصيت مطلقه  ىپورته ذكر شو. بايد چاپيريالي او ټولنيزو هدفونو لپاره مصرف شي
لخوا هغه پيسې چې بايد د  نهادوعده ده چې كه كله هم د ماليې وزارت د مدركونو له مخې وښېې چې د 

و په نافذ قانون كې د منرالونو مشخص شويو مقرراتو يا پالنونو لمخې د چاپيريالي او هايدروكاربنون
د . بايد تاديه وركړيى نهاد ټولنيزو هدفونو لپاره استفاده شوي واى، نه دي مصرف شوي، نو نوموړ

مادې شرطونه پوره كوالى شي چې د تضمين صادرونكې مالي  84بانك تضمين په هغه صورت كې د 
  .افغانستان بانك لخوا نوموړو هدفونو لپاره منظور شوى وي د نهاد

  
د مجرائي لپاره لمړې شرط دا دې چې د چاپيريالي او ټولنيزې بوديجې د پيسو صندوق چې ورته پيسې   3. 84

ډول مستقيم يا غير  هېڅمرسته كيږي بايد د بل شخصيت لخوا چې د مجرائي مدعي شخصيت سره 
دي چې د استخراجي انا دې اړه د ډاډ حاصلولو په مپه دا شرطونه . ول شيمستقيم اړيكې ونلري، كنتر

. صنايعو منل شوې شخصيت وروسته له دې نه شي كوالى پيسې خپل شخصي هدفونو لپاره استفاده كړي
كه چيرې داسې وشي، نو قضيه به له دې قراره وي چې د تضمين په صورت كې هم د استخراجي صنايعو 

نكي شخصيت سره مستقيم يا غير ود مجرائي مدعي دى د پيسو كنترولومنل شوې شخصيت چې 
مستقيم اړيكې يا پرې تاثير لري او په نتيجه كې مرسته شوې پيسې په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د 
استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت او د مجرائي مدعي يا هغه شخصيت ته چې د مجرائي مدعې ور 

كله چې پيسې د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت او د . ګرځول كيږي سره اړيكې لري، بيرته
مجرائي مدعي يا د هغه شخصيت په ګټه مصرف شي چې د مجرائي مدعي ورسره اړيكې لري، نو نوموړې 
پيسې داسې ګڼل كيږي چې په غير مستقيمه توګه د استخراجي صنايعو منل شوي شخصيت ته بېرته 

كې هغه پيسې چې په مستقيمه يا غېر مستقيمه توګه د استخراجي صنايعو پداسې حاالتو . ګرځيدلي دي
چلند لپاره د استخراجي صنايعو منل شوي  رمنل شوي شخصيت ته ګرځول كيږي او د مالياتې چا

  . شخصيت عايداتو په توګه ګڼل كيږي
  

بوديجې و او ټولنيزكه چيرې په عادي حاالتو كې د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت د چاپيريالي   4. 84
مقرراتو او يا وروستيو پالنونو په د صندوق ته پيسې وركړي او وروسته دا پېسې د صندوق لخوا د كان 
نه متاثروي، تطبيق شي، نو داسي ګڼل نه اساس چې د هر قانون له مخې د تطبيق وړ دي او هايدروكاربنو

د مرستې . خې څخه مجرا شوې ديكيږي چې نوموړې پېسې په مكمله توګه د شركت د مرستې له بر
چې مرسته يې سره صندوق لخوا د پيسو څخه ګټه اخيستل د استخراجي صنايعو منل شوې شخصيت 



 222  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

ارتباط نلري او د پيسو لګول د استخراجي صنايعو د منل شوي شخصيت پر مالياتي  هېڅكړې ده 
  .مكلفيتونو باندې كوم تاثير نلري

  
  

 
  ليكونو دوام تړوند ضرر لېږدېدل او د 

  : يمه مادهپنځمه اتيا
ماده چې د عملياتې خالص ضرر پر تشخيص باندې يو محدوديت تطبيقوي،  42د دې قانون  )1(

د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد پر يوۀ لرونكي باندې نه 
بن د قرارداد يو تطبيقيږي، كه چيرې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكار

د خالص عملياتي ضرر متقبل شي، په  ىماده كې تعريف شو مه47لرونكى هغسې چې په 
هغۀ صورت كې نوموړى ضرر د راتلونكي كال لپاره د مجرائي وړلګښتونو په توګه 

  .محسوبيږي
فقرې لمخې، د مالېې وزارت پدې قانون كې درج شوي حكمونه په هغۀ  )3(د دې مادې د  )2(

د كان د جواز، د كان د صالحيت ليك يا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكى، د وخت كې چې 
كان جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن په يوۀ قرارداد كې د الندې مودې لپاره 

 : ذيدخل اړخ وي، تطبيقيږي
 

د پنځو كلونو مودې لپاره، په هغۀ صورت كې چې د كان د جواز، د كان د صالحيت   .أ 
د هايدروكاربن د قرارداد لرونكى د كانونو د صالحيت ليكلرونكى وي، ذكر ليكيا 
شخصيت صالحيت ليك اخلي، پېل ه كلونه له هماغه كال څخه چې نوموړى ځشوي پن
 ،كيږي

د اتو كلونو مودې لپاره، په هغۀ صورت كې چې د كان د جواز، د كان د صالحيت   .ب 
د جواز لرونكى وي، ذكر شوي اته ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكې د كان 

 ، اوړى شخصيت جواز ليك اخلي پېل كېږيكلونه، له هماغه كال څخه چې نومو
د هايدروكاربن د قرارداد موده، په هغۀ صورت كې چې د كان د جواز، د كان د   .ج 

قرارداد كې يو په صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد لرونكى، د هايدروكاربن 
 .ذيدخل اړخ وي

 
ې وزارت پدې قانون كې درج شوي حكمونه، يوازې د كان د جواز، د كان د صالحيت يد مال )3(

فقره كي څرګند شوى دى، په  )2(ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد پر لرونكي باندې چې په 
ي چې د كان د جواز، د كان د صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد وهغۀ صورت تطبيق
فقه كړې وي چې د ماليې وړ عوايد يې د هغو كلونو لپاره چې د د قانون لرونكي ليكلې موا

كې نيولو  محكمونه د مالېې وزارت په ذريعه د دې مادې پر بنسټ د وروستيو بدلونونو په پا
 .راځيلمخې نورم  30٪پرته تطبيقيږي، پر عايداتو د مالياتو 

 
هغه ماليه وركوونكو ته چې عملياتې خالص تاوان سره مخ كېږي د  هماد دوه څلوېښتمه :د تاوان لېږدونه  1. 85

ماده كې ذكر شوې حكم د  42په  ،فقرې له مخې) 1( د مادې 85د  . سيتاوان د ليږدونې حكم په نظر كې ني
ماده كې ذكر شوې حكم هغو ماليه  42په . استخراجي صنايعو پر منل شوي شخصيت د تطبيق وړ نه دې

عملياتي خالص تاوان سره مخ شوي دي، اجازه وركوي تر څو د درې كلونو په اوږدو  وركوونكو ته چې د
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فقره د استخراجي صنايعو منل شوې ) 1(مادې  85د . كې هر كال د ليدلي تاوان درېيمه برخه مجرا كړي
شخصيت لپاره چې د عملياتي خالص تاوان سره مخ شوې دې د راتلونكو مالي كلونو په اوږدو كې ټول 

كه چيرې مجرائي په راتلونكو كلونو كې د تاوان د ډېريدو سبب شي، نو داسې . ائي وركول مجاز ګڼيمجر
خالص عملياتې تاوان د د مقصد يواځې همدا دې چې . ضرورونه هم راتلونكو كلونو ته د لېږلو وړ دي

  .لېږدونې لپاره نا محدوده موده په نظر كې ونيول شي
  

فقره د كان جواز ، صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد  لرونكي ) 2(ې ماد 85د : ثبات يماليات  2. 85
دا يوه څرګنده خبره ده چې پر عايداتو باندې د مالياتو . ضمانت وركوي" بات ث يماليات"شخصيت ته د 

نافذ قانون په هغو باندې چې د كان د جواز، د كان صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد يو اړخ كيږي 
د مالياتې ثبات دا تضمين شخصيتونو ته اجازه . په فقره كې ذكر شوي وخت په اوږدو كې تطبيقيږي

تر څو د طبيعي منابعو د ستخراج اوږد مهالو پروژو په برخه كې د دې حقيقت په اساس چې د وركوي 
مالياتو ټولو ډولونو احكام او مالياتي نورمونه چې په فقره كې ذكر شوې مودې په اوږدو كې د پروژې 

الياتو قانون يا په بل عبارت پر عايداتو د م. څخه  په السته راغلو ګټو باندې تطبيقيږي، پانګه واچوي
د استخراجي صنايعو پر منل شوي سره د اداري احكامو، نورمونه او ټول نافذ احكام په هغه موده كې  چې 

د كان د جواز، د كان صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد يو اړخ كيږي، خپل تطبيق ته به شخصيت 
ليك  شخصيت د كان صالحيتپه هغه صورت كې چې د استخراجي صنايعو منل شوې   .دوام وركړي

شخصيت د كان جواز ولري، د  ىاو كه چيرې نوموړ. ده هكال 5ې يولري، د مالياتي ثبات موده 
هايدروكاربن د قرارداد او په هغه صورت كې چې د هايدروكاربن د قرارداد ذيدخل اړخ وي د مالياتې 

ل كيږي چې د استخراجي صنايعو منل د مالياتي ثبات موده د هغه كال څخه پي. كاله ده 8ثبات موده ئې 
شخصيت پكې د كان د جواز، صالحيت ليكيا د هايدروكاربن د قرارداد د لرونكي په توګه  ىشو

  .منظوريږي
  

 ىد استخراجي صنايعو منل شومستحقېدو لپاره، د فقره كې د مالياتي ثبات د غوښتنې د حكم  2په 
بيق وړ د ماليې نورم د تطبيق وړ بل نورم پر ځاى په شخصيت بايد په ليكلي توګه موافقه وكړي چې د تط

د مالياتي ثبات موافقه ليك بايد د كان جواز، صالحيت ليكيا د . دى %30ماليه وركوونكي باندې 
  . هايدروكاربن قرارداد سره په يو وخت كې صورت ونيسي

  
كاربن قرارداد سره په يو كه چيرې د مالياتي ثبات موافقه ليك د كان د جواز، صالحيت ليكيا د هايدرو

شخصيت چې د يو صالحيت ليكيا قرارداد  ىوخت كې صورت ونيسي، د استخراجي صنايعو منل شو
څخه ډېر د مالياتې ثبات موافقه ليكونه ولري چې نوموړي  هڅخه ډېر لري، داسې فرض ګڼلو سره به د يو

 79د . قه ليكونه الس ليك كړي ديشخصيت د مالياتې ثبات د واك پاڼې، جواز، يا قرارداد مختلف مواف
مادې له مخې د استخراجي صنايعو هغه منل شوې شخصيت چې د يوه څخه ډېرو جوازونو، واك پاڼو يا 
قراردادونو لرونكى وي، د هرجواز، صالحيت ليكيا قرارداد له مخې د جال ماليه وركوونكي په توګه ګڼل 

  . كيږي
  

د استخراجي صنايعو يو منل شوې شخصيت چې د يوه څخه ډېر جوازونه، صالحيت ليكيا قراردادونه 
د بېلګې . ولري، كيداى شي ځېنې لګښتونه په دوه يا د ډېرو واك پاڼو، جوازونو يا قراردادونو كې ولري
او په نورو  په توګه، كيداى شي د استخراجي صنايعو يو منل شوې شخصيت په كابل كې يو مركزي دفتر

په هغه صورت كې چې په كابل كې خوندي . واليتونو كې د ساحاتو د كيندلو دوه جال قراردادونه ولري



 224  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

په مستقيمه توګه د هايدروكاربن د كيندلو او استخراج په پروسه كې استفاده نه شي، نو نوموړې  يشتمن
همدې ډول په كابل كې د  په. د استخراجي صنايعو د منل شوي شخصيت شتمنۍ نه ګڼل كيږي يشتمن

د كابل په دفتر كې د شتمنيو او د نورو . فعاليتونو لګښتونه د توليد دمخه لګښتونو په توګه نه ګڼل كيږي
فصل كې ذكرشويو احكامو تابع نه بلكه پر عايداتو د مالياتو عادي قانون تابع  12لګښتونو ارزښت په 

الياتې ثبات يو جال موافقه ليك تطبيقيږي، نوموړي لكه څنګه چې په هر يوه  قرارداد باندې د م. دي
موافقه ليكونه به د كابل په فعاليتونو باندې پرعايداتو د مالياتو قانون په جال جال تطبيق كې كوم تاثير 

  . ونلري
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  ديارلسم فصل 

  
  
  

د ماليې ټاكل، د اظهارليكونو وړاندې كول، 
  اعتراضونه 

  او د مالياتو وركول 
  
  

   پورې 91مادې څخه  تر   86له 
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 د ماليه وركوونكي تشخيصيه نمبر

  : شپږ اتيايمه ماده 
  انفرادي اشخاص، شركتونه او هغه مؤسسې چې  د دې قانون يا د ګمركونو د قانون  د   )1(

       حكمونو لمخې، د مالياتو يا د ګمركي محصول  په وركولو مكلف دي او غير انتفاعي   
  ټولنيز سازمانونه  او هغه خيريه مؤسسې چې ماليات د خپلو اړوند كاركوونكو له               
  څخه وضع كوي  يا هغه اشخاص چې په بانكونو يا نورو ) دستمزد(معاشونو يا مزدورۍ               
                   مكلف دي څو د ماليه وركوونكي  ،مؤسسو كې حساب لري  يا يې و پرانيزي يمال              
    ر واخلي  هغه كاركوونكي چې عوايد يې د دې قانون د حكمونو لمخې، د بتشخيصيه نم              
  . مالياتو د وضع كولو تابع ګرځي هم د دې حكم تابع دي             

   ستنې او وېشلو كړنالره  د ماليې وزارت يد ګټې اخ  نمبرد ماليه وركوونكي  د تشخيصيه   )  2(
  . لخوا ترتيبېږي            

   ر د نه لرونكو حقيقي يا حكمي اشخاصو د فعاليت د بد ماليه وركوونكي د تشخيصيه نم)  3(
   په اخستلو مكلف دي، د وزارتونو،   نمبرجواز ليك وېشل او نوي كول چې د تشخيصيه           
 . نورو دولتي مؤسسو لخوا جواز نه لري ادارو او          

  
  

وركړې مكلفيت  پههغه انفرادي  اشخاص، شركتونه  او مؤسسې چې  د مالياتو او يا ګمركي محصوالتو   1. 86
  .  واخلينمبر همدارنګه  ملكف دي چې د ماليه وركوونكي  د تشخيصيه  ىلري، هغو

  
دا چې .  راوړيافغانۍ السته  4000وحيد چې د يوې نادولتي مؤسسې كار كوونكى دې  په هره مياشت كې   :بېلګه  1

مادې د حكم تابع دې ولې د ماليه  4نوموړى شخص كوم نور عوايد نه لري نو پرعايداتو د مالياتو قانون د 
  . دېنپه اخستلو مكلف   نمبروركوونكي د تشخيصيه 

  
.  افغانۍ السته راوړي 30000وحيد چې د يوې نادولتي مؤسسې كار كوونكى دې په هره مياشت كې :  بېلګه 2

ماده كې د درج ماليې تابع دې او همدارنګه بايد د ماليه   4ړى شخص پرعايداتو د مالياتو قانون  په نومو
ترالسه كړي  ى نمبر نوموړې نا دولتي مؤسسه هم بايد نوموړ.  ترالسه كړينمبر وركوونكي تشخيصيه 

  . ځكه چې نوموړې مؤسسه  مكلفيت لري چې  د وحيد له  معاش نه  ماليه وضع كړي 
  
.  شركت يو افغان سهامي شركت دې  چې د فعاليت له پيل  نه  تر اوسه پورې  له تاوان سره مخ دې) الف(د :  بېلګه 3

نو . شركت له تاوان سره مخ دې بيا هم د انتفاعي معاملو ماليې  په وركړه مكلف دې) الف(سره  له دې چې د 
  .واخلينمبر تشخيصيه شركت  همدارنګه مكلف دې چې  د ماليه وركوونكي ) الف(د 

    
نوموړي شركت  د .  شركت يو افغان سهامي شركت دې چې  په هرات كې  ساختماني  فعاليت لري) ب(د :   بېلګه 4

نوموړى . خپل فعاليت په لومړي كال كې  داسې اجناس واردوي  چې يواځې د ګمركي محصول تابع دي
سره له دې چې  نوموړى شركت . هم  ګټه ترالسه كړې دهشركت د فعاليت په لومړي كال كې  نه  عوايد او نه  

د فعاليت په لومړي كال كې پرعايداتو د مالياتو او پرانتفاعي معاملو د ماليې پر وركړه مكلف نه دې ولې 
  . بايد واخلي  نمبردا چې نوموړى شركت ګمركي محصول وركوي  نو د ماليه وركوونكي  تشخيصيه 
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خيريه مؤسسې چې  د خپلو كاركوونكو له  معاشونو او اجورو څخه ماليه وضع كوي هغه  غيرانتفاعي او   2. 86
  . واخلي  نمبربايد د ماليه وركوونكي تشخيصيه 

  
.  افغانۍ وركوي 10000يوه نا دولتي مؤسسه يو افغان شخص په كار ګماري  او په هره مياشت كې ورته    : بېلګه 1

فقرې پر اساس نوموړى  1مادې د  46د .  نوموړې مؤسسه له دغه شخص نه پرته نور كار كوونكي نه لري
ړې ونوم. ړي كاركوونكي له معاش او اجورې څخه ماليه وضع كړيوشخص مكلف نه دې چې د نوم

  .  مؤسسه  د ماليه وركوونكي تشخيصيه نومرې ته اړتيا نه لري
  
افغانۍ او بل تن يې  20000وه  نادولتي مؤسسه دوه تنه افغانان په كار ګماري چې يو تن يې په مياشت كې ي  :  بېلګه 2

ده چې د ماليه وركوونكي  هنوموړې نا دولي مؤسسه مكلف.  افغانۍ  السته راوړي 10000په مياشت كې  
  . تشخيصيه نومره واخلي

  
. د ماليه وركوونكي تشخيصيه نومره واخلي ، بايدلريهغه اشخاص چې په يوۀ  بانك كې بانكي حساب   3. 86

عزيز لس كاله عمر لري . نجيب اهللا د خپل زوى عزيز په نامه په يوۀ بانك كې بانكې حساب پرنيزي:   بېلګه 
نجيب اهللا په نوموړي . غواړي  چې زوى يې د پس انداز په الرو چارو پوه شي) نجيب اهللا( ولې پالر يې 

عزيز بايد د ماليه وركوونكي تشخيصيه نومره . افغانۍ د امانت په توګه ږدي 100بانكي حساب كې 
  .  واخلي

  
د ماليه وركوونكي  د تشخيصيه نومرې  د ترالسه كولو په موخه  بايد ماليه وركوونكى  د تشخيصيه   4. 86

ماليه وركوونكي نومرې  د درخواستي فورمه د ماليې وزارت يا له هغه مستوفيت څخه ترالسه كړي چې د 
د ماليه وركوونكي د تشخيصيه نومرې د درخواستي . تشخيصيه نومرې  فرعي دفتر په كې وجود لري

څخه  هم ترالسه كيداى شي چې له  )www.mof.gov.af/tax( فورمه د ماليې وزارت له  انټرنټ پاڼې
  .  بشپړيدو نه وروسته  بايد د ماليې وزارت ته وسپارل شي

 
 

 
  د ماليې ټاكل او تعديلول 

  :  يمه مادهاتياوه او
هغه  اشخاص چې پدې قانون كې د درج شوو حكمونو لمخې پرعايداتو باندې  د مالياتو تابع  )1(

دي ، مكلف دي د عوايدو ، د مالياتو د وضع او  نورو  اړنيو معلوماتو  د رپوټ  د وړاندې 
كولو لپاره  مفصل مالياتي بېالنس او اظهار ليك د دې قانون او پرعايداتو باندې د مالياتو 

  . او اړوندې مالياتي څانګې ته وړاندې كړي) خانه پري ( اتنامې د حكمونو لمخې ډك د تعليم
هغه انفرادي ماليه وركوونكى چې د دې قانون د حكمونو لمخې  د كارفرما په واسطه  د  )2(

( مالياتو د وضع كولو تابع دى، د اظهارليك په ترتيبولو مكلف ندى،  خو داچې مزدوري 
ي  يا معاش له څوګونو كارفرما يانو څخه السته راوړي  يا د يا معاش مزد و) دستمزد 

مزدورۍ برسيره  بل عايد هم ولري ، د هغۀ معاش او مزدوۍ  ماليه چې  د دې قانو د حكمونو 
 . لمخې  وضع شويده ، د بيرته وركړې وړنده

كه  چيرې  مؤدي  خپل مالياتي اظهارليك د دې قانون د حكمونو لمخې تسليم او د ذمت  )3(
ماليه يې پكې درج وي، دغه اظهارليك د وركړې  وړ ماليې او هغۀ د ماليې د ټاكنې د يادښت 
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 . په توګه ګڼل كيږي
كه چيرې د ماليې وزارت باوري شي چې په مالياتي اظهارليك كې برابر شوى معلومات د  )4(

د  مودي د ذمت ماليه نه څرګندوي، د ماليې وزارت د هغه  د ذمت ماليه ټاكي او د ماليې
په هغۀ . ټاكنې تعديل شوى يادښت هغۀ شخص ته چې د ماليې د وركړې مسؤول  دى صادروي

صورت  كې چې د ماليې وزارت باوري شي چې په يادښت كې درج شوى رقم  درست ندى  دغه 
 . يادښت هم تعديل او دماليې د ټاكنې د يادښت په توګه ګڼل كيږي

ې قانون د حكمونو لمخې ترتيب او تسليم كه چيرې  مؤدي خپل مالياتي اظهارليك، د د )5(
نكړي  د ماليې وزارت د هغۀ د ذمت ماليه ټاكي او يادښت يې هغۀ شخص ته چې د ماليې په 

كه چيرې د ماليې وزارت باوري شي چې په يادښت كې درج شوى . وركړه  مكلف دى صادروي
 . رقم درست ندى ، دغه يادښټ هم تعديليږي

ټاكنې يادښټ ، د پنځو كلونو په موده كې ، پيل له هغې نيټې څخه  د ماليې وزارت د ماليې د )6(
چې مالياتي اظهارليك ډك او يادښت په هغۀ پورې ارتباط  و مومي،  صادر يا تعديلوي ، د 
ماليې وزارت كوالى شي د ماليې د تاكنې يادښټ هركله چې شخص د خپل مالياتي 

له ماليې څخه د تيښتې په (اتي اظهارليك اظهارليك  په تسليمولو بريالى نشي يا غلط مالي
 . تسليم كړي صادر يا تعديلوي) نيت

كه چيرې د ماليې وزارت باوري  شي چې د شخص د ذمت د ماليې تحصيل پدې دليل چې هغه  )7(
له افغانستان څخه د تللو، د شركت كار ته د پاى وركولو يا د ملكيت د ليږدولو په حال كې دى 

مخاطره  كې قرارلري، د ماليې وزارت د ماليې د ټاكنې يادښټ د روان  يا په نورو دليلونو په 
 .  كال يا دمخه مالي  كلونو د هرې  زماني مقطع لپاره  صادرول شي

 
  

هغه حكمي اشخاص چې  د افغانستان د قوانينو پر بنسټ رامنځ  ته شوي دي پرته له دې چې د كال په   1. 87
اوږدو كې يې عوايد ترالسه كړي دي او كنه د بېالنس او پر عايداتو د مالياتو د اظهارليك په وړاندې 

  . كولو مكلف دي
  
.  افغانۍ ګټه ترالسه كوي 10000مريز كال كې ل 1385شركت چې يو افغان سهامي شركت دې په  )الف( د:  بېلګه 1

  . لمريز كال بېالنس او مالياتي اظهارليك وړاندې كړي 1385نوموړى شركت بايد د 
  
سره له دې .  افغانۍ تاوان كوي 10000لمريز كال كې  1385شركت چې افغان سهامي شركت دې په   )ب(د : بېلګه 2

لمريز كال  1385لمريز كال كې مالياتي مكلفيت نه لري، شركت بايد د  1385چې نوموړى شركت په 
  .  مالياتي اظهارليك وړاندې كړي

  
پرته له  دې چې شركت . شركت داسې يو شركت دې چې دا فغانستان د قوانينو پرنسټ جوړ شوى دې  )ج(د :  بېلګه 3

  . كال كې مالياتي اظهارليك وړاندې كړيګټه  السته راوړي  او كه تاوان  كوي  ، نومړى شركت بايد په هر
  

ټول حقيقي اشخاص مكلف دي چې خپل مالياتي اظهارليك  ،له الندې  دوو استثنايي مواردو پرته  2. 87
  : وړاندې كړي
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لومړۍ استثنا هغه وخت رامنځ ته كيداى شي چې د يوۀ  حقيقي شخص په اړه  الندې شرايط   .أ 
  : رښتيا وي

   ،)يواځې يو معاش ولري(له لخوا استخدام شوى وي كه چيرې شخص د كار فرما  .1
  اوكه چيرې  كارفرما د كاركوونكي له معاش نه ماليه په سمه توګه وضع كړي وي،  .2
 . كه چيرې شخص له نورو سرچينو څخه عوايد ونه لري .3

 
 20000ې نعيم د ماليې وزارت لخوا استخدام شوى دې او د مياشتني معاش په توګه په هره مياشت ك :  بېلګه

ماده كې د درج ماليې تابع  4نعيم  په .  نوموړى شخص د عوايدو بله سرچينه نه لري. افغانۍ ترالسه كوي
نوموړى شخص د مالياتي اظهارليك په . دې او د ماليې وزارت دهغۀ له معاش څخه ماليه وضع كوي

  . وړاندې كولو مكلف نه دې
  

ې حقيقي شخص پرعايداتو باندې د مالياتو دويمه استثنا هغه وخت  را منځ ته كيداى شي چ  .ب 
  . تابع نه وي

  
بازمحمد د . افغانۍ السته راوړي 10000بازمحمد د ماليې  وزارت  كاركوونكى دې او په هره مياشت كې  :  بېلګه

ماده كې د درج ماليې تابع نه دې،  نو نوموړى  4دا چې  بازمحمد په  .  عوايدو بله  سرچينه نه لري
  . همدارنګه په دغۀ ماده كې د درج مالياتي اظهارليك په وړاندې كولو هم مكلف نه دې

  
هغه  ماليه وركوونكي چې پرعايداتو د مالياتو قانون پراساس  پرعايداتو د مالياتو تابع دې ولې د   3. 87

په . مالياتي اظهارليك بايد وړاندې كړي ،څخه معاف دي نړيوالو تړونونو پراساس  له دغې ماليې
د تړون  د تطبيق د څرنګوالي په اړه . وښودل شي اغېزهمالياتي اظهارليك كې بايد د مالياتي معافيت 

  .  معلومات،  تړون او يا د تړون يوه برخه بايد له مالياتي اظهارليك سره ضميمه كړل شي
  
.  فغان سهامي شركت دې  د پوهنې وزارت لپاره ساختماني خدمات وړاندې كويشركت چې يو ا) الف(د :  بېلګه 1

السليك كړى  هېوادنوموړى شركت د هغه تړون له مخې فعاليت كوي چې د افغانستان دولت له يو بل ازاد 
نوموړى  تړون  په افغانستان . د افغانستان دولت نوموړى تړون د يوې اړتيا له مخې السليك كړى دې. دې
هغه قراردادي چې له قرارداد څخه  ګټه پورته كوي  بايد .  قراردادي فعاليتونه  له ماليې څخه  معافوي كې

په افغانستان كې مالياتي اظهارليك وړاندې كړي او دا حقيقت چې دى مالياتي مكلفيت نه لري  بايد په 
لياتي اظهارليك سره ضميمه د قرارداد اړوندې  برخې بايد د نوموړي  ماليه وركوونكي له ما. كې وښيي

  . شي
  

د مستوفيتونو په (كې له مالياتي دفترونو  ماليه  وركوونكي كوالى شي مالياتي فورمې په ماليې وزارت  4. 87
په اړه ماليې وزارت په  ) ډكولو(د نوموړو د بشپړولو . او يا هم له واكمنو بانكونو څخه ترالسه كړي) ګډون

په فورمو كې شاملې الرښوونې د فورمې د .  كې الرښوونې شته www.mof.gov.af/tax ويب پاڼه 
  . بشپړولو  طريقه هم توضيح كوي

  
كه چيرې يو ماليه وركوونكى  خپل مالياتي اظهارليك بشپړ او په ټاكلې نېټه يې وړاندې كړي، نوموړى   5. 87

  : عتبار وړ دې او ورپسې درې الندې  احتمالونه وجود لريااظهارليك د ماليې د ټاكنې د سند په توګه د 
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كه چيرې  د عوايدو لوى رياست  باوري شي چې  نوموړى اظهارليك په سمه توګه وړاندې   .أ 
  . شوى او ماليه هم وركړل شوې ده، نو بل اقدام  ته اړتيا نشته

كه چيرې ماليه وركوونكى خپل مالياتي اظهارليك په سمه توګه وړاندې كړى وي ولې د   .ب 
ويل كړي  وي، نو د اړتيا په صورت كې د ذمت خپله ماليه يې د ماليې وزارت  حساب ته  تح

ماليې وزارت كوالى شي د ماليه وركوونكي په مالياتي اظهارليك د درج ماليې  د اخستلو 
 . په موخه  اقدام وكړي

 
د .  شركت يو افغان سهامي شركت دې چې خپل مالياتي اظهارليك په سمه توګه وړاندې كوي) الف(د   :  بېلګه

نومو ړى  شركت  د ماليې .  افغانۍ پور وړى ګڼل كيږي 100000شركت  ) الف ( ې  د نوموړي ا ظهارليك لمخ
د اظهارليك له ارزونې  نه وروسته  او  د . له وركړې  نه پرته يواځې مالياتي اظهارليك وړاندې كړى دې 

ي چې  موضوع په اړه  له ماليه وركوونكي سره  د بحث نه وروسته   د عوايدو لوى رياست  باوري  كيږ
د ماليې وزارت  بې له كوم ځنډ نه  پرعايداتو . مالياتي اظهار ليك په سمه او  دقيقه توګه  بشپړ شوى دې

  . باندې د مالياتو قانون  د څوارلسم فصل لمخې د ماليې د السته راوړلو لپاره  اقدام كوي
  

مالياتي   كه چيرې له ارزونې او څيړنې څخه وروسته د عوايدو لوى رياست باوري شي چې  .أ 
اظهارليك په سمه توګه  نه دې بشپړ شوى،  په دغه صورت كې د عوايدو لوى رياست كوالى 

له دې نه پرته چې د عوايدو لوى رياست د مالياتي ( پيل  لهټاكلې نيټې  دشي د ماليې 
د پنځو راتلوونكو كلونو په اوږدو )  د پټونې په توګه وګڼي اظهارليك وړاندې كول د ماليې

له تعديل نه وروسته  . ليه وركوونكي ته د ماليې د ټاكنې تعديل شوى يادښت صادركړيكې ما
د ماليې د ټاكنې يادښت بايد هغه مبلغ وښيي چې ماليه وركوونكى يې د عوايدو لوى رياست 

  . په باور  پور وړى  دې
 

، د عوايدو لوى رياست كه چيرې ماليه وركوونكى  په ټاكلي وخت مالياتي اظهارليك وړاندې نه كړي  6 . 87
  : واك لري چې د الندې مرحلو په اوږدو كې  د ماليې د ټاكنې يادښت صادر كړي

  
د عوايدو لوى رياست  په ليكلې تو ګه  له ماليه وركوونكي څخه په مناسب ميعاد كې د   .أ 

  . مالياتي اظهارليك  د وړاندې  كولو غوښتنه كوي
كه چيرې ماليه وركوونكى د مالياتي اظهارليك د وړاندې كولو لپاره ډېر وخت  ته اړتيا   .ب 

ولري، د اړتيا په صورت كې د عوايدو لوى رياست كوالى شي د دغه رياست په خوښه ماليه 
كه چيرې مالياتي اظهارليك  د درخواست په  نتيجه كې . وركړي مودهاضافي  تهوركوونكي 

عوايدو لوى رياست دا موضوع  تر غور النې نيسي چې آيا په شپاړسم   وړاندې كړل شي،   د
 . شي او كه نه وضعفصل كې درج احتمالي جريمه بايد و 

.  د اړينو څيړنو او پوښتنو نه وروسته  د عوايدو لوى رياست  د ماليې د ټاكنې يادښت برابروي  .ج 
سې معلومات ترالسه كړې په ځانګړې توګه د عوايدو لوى رياست بايد زيار اوباسي چې دا

د بيلګې په توګه، د وركړې وړ انتفاعي .  چې په مناسبه توګه د ماليې په ټاكنه كې ګټور وي
ماليې د مقدار د معلومولو لپاره بايد د عوايدو لوى رياست له ماليه وركوونكي څخه د 

د عوايدو كه چيرې نيمګړي  معلومات ور كړل شي،  .  تيركال د پلور ټول رسيدونه وغواړي
رياست د نوموړي شخص مالياتي مكلفيت د نورو  ورته  ماليه وركوونكو له مخې چې ورته 
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شرايط لري  ټاكي او تخميني ماليه يې دهغو مناسبو شرايطو په پام كې نيولو سره  ټاكي چې د 
 .  ماليه وركوونكي له حال سره برابر وي

د عوايدو لوى رياست  بايد د ماليې ټاكنې د ماليې ټاكنې  د پروسې له  بشپړيدو نه وروسته،   .د 
كه چيرې ماليه وركوونكى ټاكل شوې ماليه  . بشپړشوى  يادښت ماليه وركوونكي ته وليږدوي

 .  ورنه كړي، نو د څوارلسم فصل لمخې  تطبيقي اجراات  ترسره كيږي
 

كه چيرې ماليه وركوونكى خپل مالياتي اظهارليك په ټاكلي وخت وړاندې كړي  ولې د عوايدو لوى   7. 87
، د شوىرياست  په دې  باوري شي چې ماليه وركوونكي ته  د ماليې د ټاكنې تعديل شوى يادښت  صادر 

له دې نه (څخه  له ټاكلې نېټهعوايدو لوى رياست بايد دغه يادښت  د مالياتي اظهارليك له وړاندې كولو 
د ) پرته چې د عوايدو لوى رياست دمالياتي اظهارليك وړاندې كول د ماليې د پټونې په توګه وګڼي

د ماليې ټاكنې د يادښت د صدور نېټه له هغې نيټې څخه . راتلوونكو پنځوكلونو په اوږدو كې صادر كړي
پوستې خدمات هغه وخت . كيږيحسابيږي چې ماليه وركوونكي او يا معتبر پوستې خدماتو ته ليږدول 

ليك د السته راوړونكي څخه د السليك غوښتنه وكړي او د عوايدو  دمعتبر ګڼل كيږي چې نوموړى نهاد 
په نورو  مواردو كې  د اسنادو د .  لوى رياست وكوالى شي  وپيژني چې نوموړى السليك سم او واقعي دې

  . خې ټاكل كيږيليږدونكي  نهاد معتبروالى د حقايقو او حالتو له م
  

كه چيرې ماليه وركوونكى مالياتي اظهارليك وړاندې ولې په ټاكلې نېټه يې تسليم نه كړي، د عوايدو   8. 87
چې مالياتي دفتر ته د مالياتي اظهارليك له وړاندې كولو ) د اړتيا په صورت كې(لوى رياست واك لري 

ظهارليك وړاندې كول د ماليې د پټونې په توګه له دې نه پرته چې د عوايدو لوى رياست دمالياتي ا(څخه 
  . د پنځو كلونو په موده كې د ماليې د ټاكنې يادښت  صادر كړي) وګڼي

  
د اړتيا په (رياست لوى كه چيرې يو ماليه وركوونكى مالياتي اظهارليك وړاندې  نه كړي،  د عوايدو   9. 87

كه چيرې ماليه .  ادښت صادر كړيې ينواك لري هر كله چې وغواړي د ماليې د ټاك) صورت كې
وركوونكي مالياتي اظهارليك  نه وي وړاندې كړى،  د عوايدو لوى رياست لخوا  د يادښت صادرول له 

  . پنځو كالو پورې  محدود نه دې
  

كه چيرې الندې شرايط وجود ولري، د پورتنيو مقرراتو سره سره د عوايدو لوى رياست  واك لري چې له    10. 87
يعاد نه وړاندې او يا له ټاكلي ميعاد نه پرته  يوۀ ماليه وركوونكي ته د مالياتي اظهارليك د ټاكلي م

  : وړاندې كولو په اړوند د ماليې د ټاكنې يادښت  صادر كړي
د عوايدو له لوى رياست سره شته مدارك يواځې احتماالَ  نه بلكه په يقين سره په دې اللت   .أ 

  . ياتي مكلفيتونه لري چې تاديه كړي يې نه ديكوي چې ماليه وركوونكى داسې مال
په يقيني ډول د  د عوايدو لوى رياست بايد داسې مدارك ولري چې په احتمالي ډول نه  بلكه   .ب 

 : الندې مواردو  پر پيښيدو  داللت وكړي
   ،ويودرماليه وركوونكى خپل اقتصادي فعاليت  .1
ه پورته كيداى شي  له افغانستانهغه شتمنۍ چې دمالياتو د وركړې لپاره  ورڅخه ګټه  .2

  ، او بهر ليږدول كيداى شي
 هېوادپه نږدي راتلوونكې كې ) ئيساند شركت امرين او ر(اصلي او مهم غړي  هېوادد  .3

 . پريږدي
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د عويداو لوى رياست  سره  شتۀ اسناد په احتمالي توګه نه بلكه بايد په يقين سره  په دې   .ج 
شوي مكلفيتونه  بايد ترهغۀ پورې صورت  ونه مومي چې  تاديه غيرداللت وكړي چې  مالياتي 

په هغۀ وخت كې د ماليې ټاكل چې د دولت د عوايدو د ( ټاكنه ) اضطراري( ۍد ماليې بيړن
 . نه وي ترسره شوې) ضايع كيدو تصور موجود وي

 
    

  د مالياتي اظهارليك د وړاندې كولو او مالياتو دوركړې موده
 :اته اتيايمه ماده 

د انتفاعي معاملو د خدمتونو د وړاندې كولو (هغه شخص چې د مالياتي اظهارليك او بېالنس  )1(
په بشپړولو مكلف وي، بايد خپل مالياتي اظهارليك د ) د ماليې د فورمې په استثنى

  . ترپايه پورې د ماليې اړونده دفتر ته وسپاري) د درېيمې مياشتې(راوروسته كال د غبرګولي 
  . كنې په يادښت كې درج ماليه په هغه يادښت كې په ټاكلې موده كې د وركړې وړ دهد مالياتو د ټا )2(
مېشت يا نامېشت اشخاص چې هېواد د هغوى د ذمت مالياتو د وركړې له ټاكلې نېټې څخه د  )3(

مخه پرېږدي، مكلف دي چې له تللو دوه اونۍ وړاندې اظهارليك تسليم او د خپل ذمت ماليات 
  وركړي ،

د دې قانون د حكمونو لمخې، د اظهارليك په وړاندې كولو مكلف دي او د  هغه اشخاص چې )4(
دې قانون لمخې د وركړې د نورو مقرراتو تابع نه دي، د مالياتو اظهارليك د وړاندې كولو په 

  ترڅ كې اړوند ماليات وركړي،
كولو هغه اشخاص چې د انتفاعي معاملو د خدمت پر وړاندې كولو باندې د ماليې د فورمې په ډ )5(

مكلف دي، بايد مالياتي اظهارليك په هرو دريو مياشتو كې ډك او د وركړې وړ خپل ماليات د 
تحويلۍ له سندونو سره يو ځاى يې د كال له هرې څلوريزې يا ربعې وروسته د راتلونكې 

دهغو اشخاصو د انتفاعي ماليې فورمه چې خدماتي يا . مياشتې ترپنځلسمې پورې وسپاري 
ليت لري پرته له دې چې د مالي كال په يوه يا څو مياشتو كې د دې قانون د پنځه سوداګريز فعا

 جز د ماليې د وركړې وړ عوايد ولري يا يې ونه لري،  وسپاري، 6فقرې د  1شپېتمې مادې د 

هغه اشخاص چې د اقتصادي كار او فعاليت په ثابتو ځايونو كې د خدمتونو په وړاندې كولو  )6(
خپل ذمت ماليه په هرو دريو مياشتو كې د راوروسته مياشتې بوخت دي، مكلف دي د 

 ترپنځلسمې پورې وركړي، مګر دا چې په دې قانون كې بل ډول اټكل شوى وي، 

هغه اشخاص چې د منقول او غيرمنقول ملكيت لرونكي دي، مكلف دي د خپل ذمت ماليه د  )7(
 ملكيت د لېږدولو د ثبت پرمهال وركړي،

قد شوو قراردادونو ماليه ، د دې قانون په دري اويايمه ماده كې د درج له دولتي ادارو سره د ع )8(
 شوي حكم لمخې د وركړو د اجراء پرمهال، د اړوندې دولتي ادارې لخوا وضع كيږي، او

د نندارتونونو، تياترونو، سينماګانو، كنسرتونو، ورزش ځايونو او هغو ته ورته، پر عايداتو د  )9(
په هغه صورت كې چې د .  رپڼځلسمې نېټې پورې د وركړې وړ ديمالياتو د راوروسته مياشتې ت

يادو نندارتونونو فعاليت دوامداره نه وي، د هغوى ماليه دې د الرښودنې په پاى كې واخيستل 
 . شي



 233  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

فقره داسې صراحت لري چې مالي كال د وري كال له لومړۍ نېټې څخه پيل د كب په اخر كې  1مادې  3د   1. 88
په هغه صورت . د يوه مالي كال اظهارليك د راتلونكي كال د غبرګولي تر پايه وړاندې كيږي. پايته رسيږي

يه وركوونكي ته مالياتي د بېلګه په توګه، مال(كې چې د اظهارليك لمخې هېڅ د ماليې وړ شتون ونه لري 
، مالياتي اظهارليك دې د )تاوان اوښتى وي، عوايد ونلري، يا يې ټول عوايد له ماليې معاف وي

يا دې د پستي خدماتو يوې ادارې ته وركړل (غبرګولي ترپايه ترټولو نږدې مالياتي دفتر ته وسپارل شي 
ې وښيي چې ماليه د تاديې وړ ده، ماليه كه چېرې اظهارليك داس). شي چې مالياتي دفتر ته يې وسپاري

وركوونكى دې خپله د وركړې وړ ماليه او اظهارليك يوه باصالحيته بانك ته د غبرګولي ترپايه تاديه 
په دغه راز حاالتو كې، د عوايدو لوى رياست د اظهارليكونو كاپيانې له باصالحيته بانكونو څخه . كړي

  . ليكونه مالياتي دفترونو ته سپارل شوي ديترالسه كوي او داسې ګڼي چې دغه اظهار
  

د ماليه . هغه ماليه چې د ماليې دټاكنې په يادښت كې په ډاګه شوې ده، په ټاكلې نېټه تاديه كيږي  2. 88
وركوونكي وړاندې شوى اظهارليك د ماليې د ټاكنې د يادښت په توګه ګڼل كيږي او د اظهارليك د 

  . وړاندې كولو پرمهال دې تاديه شي
  

مه نېټه 4كال خپل اظهارليك يې د غبرګولي په  1385الف شركت يو افغان سهامي شركت دى چې د   :بېلګه
كال كې د عوايدو لوى رياست د ياد شركت پر اظهارليك بيا  1388دوه كاله وروسته په . ترتيب او سپاري

عوايدو لوى رياست د  د. كتنه كوي او  دا جوته وي چې ياد شركت يو اندازه پيسې نه دي څرګندې كړې
ياد شوى يادښت د هغې ماليې د ټاكنې يادښت نه دى . اضافي ماليې د ټاكنې يادښت شركت ته صادروي

نېټه سپارل  1صادر شوى يادښت د پستي خدماتو يوه دفتر ته د لړم په . چې د تلف كېدو په  حال كې ده
ورځې وي او د مالياتو د تادياتو په نېټه  30په ياد يادښت كې نېټه ټاكل شوې ده چې په معموالً . شوى ده

  . ترالسه كيږي
  

هغه مېشت او نامېشت اشخاص چې هېواد پرېږدي يا چې كله د ماليې په وركړه مګلف ګرځي، له هېواده   3. 88
  . بهر اوسيږي، په كار ده چې خپل اظهارليك دوه اونۍ مخكې له وتلو ترتيب او وسپاري

  
جين پوه دى چې په غويي . جين سميت يو انګرېز مېشت دى او په افغانستان كې هم مېشت ګڼل كيږي  :بېلګه

جين ته په كار ده چې . مياشت كې افغانستان پرېږدي او تر دريو مياشتو پورې له افغانستانه بهر اوسيږي
  . خپل اظهارليك دوه اونۍ مخكې له وتلو ترتيب او مالياتي دفتر ته يې وسپاري

  
هر شخص چې د انتفاعي . د انتفاعي معامالتو د ماليې فورمې په ربعه واره توګه ترتيب او وړاندې كيږي  4. 88

معامالتو د ماليې تابع عوايد ولري، سره له دې چې د انتفاعي ماليې تابع نه دى، بايد د انتفاعي 
  .  معامالتو د ماليې فورمې ترتيب او وړاندې كړي

  
ص يو پلورنځى په كابل كې اداره كوي چې په كې د برق او برېښنا توكي او وسايل پلورل يو انفرادي شخ  :بېلګه 1

ياد شخص مكلف نه دى . يا شراكت په چوكاټ كې نه دى مسؤليتياد فعاليت د سهامي، محدود ال. كيږي
چې د انتفاعي معامالتو د ماليې فورمه وړاندې كړي ځكه دى په دغسې صورت كې د انتفاعي مالياتو 

 750000وړاندې كړي او يا په هره ربعه كې له ) د هوټل يا رستورانت خدمات(ابع ګرځي چې يا به خدمات ت
  . افغانيو ډېر ناخالص عوايد ولري
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يا  مسؤليتياد رستورانت د سهامي، محدود ال. يو شخص په مزارشريف كې يو رستورانت پرمخ بيايي  :بېلګه 1
افغانۍ، په دويمه  80000ياد شخص په لومړۍ مياشت كې . شراكت په چوكاټ كې نه دى رامنځته شوى

نوموړى سره له دې . افغانۍ عايد ترالسه كوي 95000افغانۍ او په درېيمه مياشت كې  70000مياشت كې 
افغانيو څخه لږ عايد ترالسه كوي، په دې مكلف دى چې په ربعه واره  750000چې په هره مياشت كې له 
  . د ماليې فورمه ترتيب او وړاندې كړي توګه د انتفاعي معامالتو

  
مې مادې سره سم د ثابتو ماليو تابع 75او  74هغه ماليه وركوونكي چې پر عايداتو د مالياتو قانون د   5. 88

  . مه تاديه كړي15ګرځي، په دې مكلف دي چې په ربعه واره توګه خپله د ذمت ماليه د هرې مياشتې په 
  

مه ماده كې د درج شوې ماليې تابع ګرځي او ياده ماليه د شتمنۍ د 30كى په دا چې يو ماليه وركوون  6. 88
  . انتقال پرمهال د تاديې وړ وي

  
 50000د دغه خرڅالو يانې . افغانۍ پلوري 50000مه نېټه په 15نجيب اهللا خپل الرۍ ډوله ګاډى د وري په   :بېلګه

افغانۍ د وري په  500نجيب اهللا مكلف چې . يافغانۍ ثابته ماليه راځ 500يا  ٪1افغانيو له دركه ماليه 
  . مه نېټه د دولت بانكي حساب ته وسپاري15

  
ځايونو پرعايداتو ماليات د راوروسته  يورزشاو  تياترونو، سينماګانو، كنسرتونونندارتونونو، د   7. 88

يت  مياشتې تر پنځلسمې نيټې پورې د وركړې وړ دي، په هغه صورت كې چې د نندارتونونو فعال
  .  ستل شييپه پاى كې واخنندارې نه وي، د هغو ماليه  دې  د  هدوامدار

  
عزيز په كابل كې د يوې سينما چارې پرمخ بيايي چې هره شپه پرته له جمعې په دغې سينما كې فلمي   :بېلګه 1

مه 74عزيز د عوايدو د هغې ماليې په بدل كې چې پر عايداتو د مالياتو قانون په . نندارې وړاندې كوي
 5000ترالسه كوي چې  افغانۍ عوايد 50000عزيز په وري مياشت كې . فقره كې درج ده، د ماليې تابع ګرځي

  . مې نېټې د دولت بانكي حساب ته وكوي15افغانۍ له همدې دركه د غويي مياشتې تر 
  
ياده ننداره كې . كله كله وحيد د فلكلوريكې موسيقۍ ننداره د هرات واليت په ښار كې وړاندې كوي  :بېلګه 2

ه ننداره دايمي يا تل پاتې نه ده دغ. كالسيكه افغاني موسيقي شامله چې افغان هنرمندان يې ترسره كوي
خو كله چې وحيد په دې پوه شي چې ډېر شمېر سيالنيان د هرات واليت په وادي كې راټول شوي، دى دغه 
راز يوه ننداره وړاندې كوي چې په غويي مياشت كې وحيد دغه ننداره وړاندې كړي چې سيالنيان يې 

افغانۍ د خپلې  10000نوموړى بايد . ايد ترالسه كړلافغانۍ عو 100000ننداره وكړي او له دې دركه يې 
 . ماليې توګه د نندارې په وروستۍ ورځ د دولت بانكي حساب ته تاديه كړي

  
په هغه صورت كې چې د اظهارليك يا د ماليې د تاديې ورځ د جمعې ورځې يا قانوني رخصتۍ سره سمون   8. 88

وخوري، اظهارليك يا تاديات دې له جمعې يا قانوني رخصتۍ وروسته په نورو كاري ورځو كې پرته له 
  . جريمې تاديه شي
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  اعتراضونه او عريضې

  : يمه مادهنهه اتيا
چې مالياتي اظهارليك د دې قانون د حكمونو لمخې يا د ماليې د هغه ماليه وركوونكى  )1(

ټاكنې يادښت تسليم شوى وي او وروسته باوري شي چې مالياتي اظهار ليك يا د ماليې د 
ټاكنې يادښت به ناسم وي، پدې صورت كې كوالى شي د ماليې د يادښت تعديل يوازې د 

  .پنځو كلونو په موده كې وغواړي مالياتي اظهار ليك د وړاندې كولو له نيټې څخه د
فقره كې درج يادښت، د غوښتنليك له وړاندې كولو  )1(د ماليې وزارت د دې مادې په  )2(

كه . خبر وركويورځو مودې په ترڅ كې تعديل يا تائيد او ماليه وركوونكى ته  )60(وروسته د 
ي چې د ماليې د داسې ګڼل كيږ ،چيرې د ماليې وزارت د دې مودې په ترڅ كې اجراات ونكړي

پدې صورت كې مودي كوالى شي د نوموړې مودې . نى يادښت تائيد شوي دىكېټاكنې د مخ
. ې وزارت ته وړاندې كړييورځو په ترڅ كې خپل اعتراض مال 30له ابالغ يا تېرېدو وروسته د 

ورځو په دوره كې تر غور الندې نيول  )60(اعتراض د څيړنې د هيئت لخوا زيات نه زيات د 
كه چيرې د څيړنې هيئت، پدې موده كې تصميم ونه نيسي يا ماليه . الزم تصميم نيسي او ږييك

وركوونكى د څيړنې د هيئت پر نيول شوي تصميم قناعت ونكړي، كوالى شي د هيئت د 
ورځو په ترڅ كې محكمې ته مراجعه وكړي، د محكمې حكم  30ټې څخه دېتصميم د ابالغ له ن

 .تطبيق وړ دىپدې مورد كې قطعي او د 
 
  

يو ماليه وركوونكى كوالى شي چې د خپل  اظهارليك د تعديل يا د ماليې د ټاكنې يادښت غوښتنليك   1. 89
د پورته . تر پنځوكالو پورې له هغه وخت څخه چې د اظهار ليك په وركړې مكلف شوې دې، ترتيب كړي

موضوع سر بېره، په هغه صورت كې چې يو ماليه وركوونكى د پنځه كلنې مودې د پاى ته رسېدو له  ېياد
ديرش  ىنېټې څخه لږ تر لږه ديرش ورځې وړاندې د ماليې د ټاكنې يو يادښت تر السه نه كړي، نو نوموړ

     .ورځې مهلت لري چى د ماليې د ټاكنې يادښت ته ځواب وركړي
  

كال   1385كال غبرګولي په پاى كې ئې خپل د  1386شركت يو افغان سهامي شركت دې  چې د " الف" د    :بېلګه 1
كال كې پوهېږي چې له  1388نوموړى شركت په .  پر عايداتو د مالياتو اظهارليك وړاندې كړې دى

شركت " الف" د. كال د ماليې وړ عوايدو څخه د ټكټانې له دركه ځينې لګښتونه نه دي مجرا كړي 1385
شركت په هغه " الف" وكړي، مګر د ) درخواستي(كوالى شي چى خپل اظهارليك د تعديل لپاره غوښتنه 

كال د غبرګولي د مياشتې پاى څخه  1391صورت كې مستحق ګڼل كېږي چې خپل د تعديل يادښت د 
  .دمخه ترتيب او وړاندې كړي

  
 15كال د غبرګولي په  1386لياتو اظهارليك د كال پرعايداتو باندې د ما 1385شركت خپل د " الف" د    :بېلګه 2

نېټه د عوايدو لوى رياست د نوموړي شخص د مالياتي  2كال د وري  په  1391د . نېټه كې وړاندې كړى دى
 1391د . اظهار ليك له څېړلو نه وروسته معلومات ترالسه كوي چې شركت خپل عايدات لږ ښودلي دي

خو د  يشركت ته د ماليې د ټاكنې يو يادښت لېږ" الف"وى رياست نېټه د عوايدول 20كال د غبرګولي په 
د الف شركت . نېټې پورې نه تر السه كوي 20كال  د غبرګولي تر  1391شركت نوموړى يادښت د " الف"

فقرې     2مادې  42ورځې وخت لري چې د ماليې ټاكنې يادښت ومني او يا ئې د تعديل لپاره د  20يواځې 
  .ك ترتيب او وړاندې كړيلمخې خپل غوښتنلي
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په هغه صورت كې چې ماليه وركوونكى د ماليې ټاكنې يادښت تعديل وړاندې كړي، نو د ماليې وزارت له   2. 89
ورځو موده  60د . ورځې وخت لري 60نوموړي تعديل سره د موافقه كولو او يا موافقه نه كولو لپاره يواځې 

) درخواستي(كى مالياتي دفترونو ته خپل غوښتنليك له هغې نېټې څخه پېل كيږي چې ماليه وركوون
معتبرې پوسته خانې او يا ئې هم د پست او جنسونو د لېږدونې خدماتي نهاد له ليارې  ېسپارلى يا د يو
هغو ماليه وركوونكو چې مالياتي دفترونو ته  يې خپل غوښتن ليكونه نه وي وركړې، هغوى . لېږلى وي

يادښت د تعديل غوښتن ليك د جنسونو د لېږدولو خدماتي نهاد له  كوالى شي چې د ماليې ټاكنې د
او . ليارې واستوي  چې د سند له السته راوړلو نه وروسته له السته راوړونكى نه الس ليك او تائيد اخلي

همدارنګه ماليه وركوونكي كوالى شي چې د تعديالتو د غوښتنې نېټه  په څرګنده توګه د مكتوب په 
  .ې وليكيپورتنې برخه ك

  
د . د غبرګولي په پاى كې وړاندى كړ 1386كال مالياتي اظهارليك د  1385شركت خپل د " الف"د    :بېلګه 1

 1،000،000كال په اوږدو كې معلومات تر السه كوي چې نوموړى شركت د  1388عوايدولوى رياست  
كال د وري په لومړې نېټه كې  1389دعوايدو لوى رياست د . افغانيو په اندازه خپل عايدات لږ ښودلي دي

كال د غبرګولي په لومړۍ  1389نوموړي شركت ته د ماليې ټاكنې يو يادښت صادروي او د الف شركت د 
نېټه د ماليې ټاكنې يادښت د تعديل غوښتنه ، چې د غوښتنې نېټه پكې په روښانه توګه بيانه شوې ده ، 

د لېږدولو يو با اعتباره نهاد ته وركړل شوى تر  نوموړى غوښتن ليك د جنسونو. ترتيب او وړاندې كوي
د عوايدولوى رياست د . څو د غوښتن ليك د سپارلو نه وروسته د اخيستونكي تائيد او الس ليك واخلي

په هغه . ورځو پورې وخت لري چې غوښتن ليك ته ځواب وركړي 60غبرګولي له پيل نه  راپدې خوا تر 
اكلې موده كې ځواب و نه وايي، نو داسې ګڼل كېږي چې صورت كې چې دعوايدولوى رياست په ټ

  .نوموړى رياست د ماليې دټاكنې د تعديل غوښتن ليك رد كړى دى
  

د ماليه وركوونكي د يادښت د تعديل د غوښتنليك په اړه د پرېكړې پر مهال د عوايدولوى رياست  د دې   3. 89
او كه نه، د ماليه وركوونكي دوسيه بايد په غور  لپاره چې پوه شي  ماليه په منصفانه توګه  ټاكل شوې ده

  .سره وڅېړي
  

وروسته له دې چې د ماليې وزارت د ماليه وركوونكي پر غوښتنليك غور وكړ او يوې نتيجې ته ورسيد،   4. 89
په هغه صورت كې چې ماليه . ماليه وركوونكى  كوالى شي د ماليې وزارت ته خپل اعتراض وړاندې كړي

ړي اعتراض وكړي، نو د ماليې ټاكنې د تعديل د غوښتن ليك په اړه د ماليې وزارت د  وركوونكى وغوا
كه . ورځو په موده كې خپل اعتراض ترتيب او د ماليې وزارت ته وسپاري 30پرېكړې نه وروسته بايد د 

رځې و 60چيرې د عوايدولوى رياست د ماليې ټاكنې د يادښت د تعديل د غوښتن ليك له الس ته راوړو نه 
وروسته ځواب و نه وايي، نو داسې ګڼل كېږي چې ګواكې د عوايدو لوى رياست ځواب منفي دى او ماليه 
وركوونكي  خپل اعتراض له هغې نېټې څخه لېږلى دى چې مالياتي دفتر ، د پستي خدمتونو  با اعتباره 

د پر مخ تللو په حال كې دى، دا چې افغانستان  . ادارې يا د جنسونو د لېږدولو خدماتي نهاد ته سپارلى دى
هغه ماليه وركونكي چې خپل سندونه ئې مالياتي دفترونو ته نه وي وركړي، بايد د جنسونو د لېږدولو 

  .خدماتي نهاد څخه چې اخيستونكى په تائيد او د السليك په وركړې مجبوروي، استفاده وكړي
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د . كال د غبرګولي په پاى كې ترتيب او وړاندې كړى دى 1386كال اظهارليك د  1385اديب خپل د    :بېلګه 1
كال په اوږدو كې د عوايدو رياست د اديب اظهارليك ارزوي او مومي چې نوموړي په خپل  1389

د عوايدولوى رياست د وري په لومړۍ نېټه اديب ته د ماليې ټاكنې . اظهارليك كې ځينې غلطۍ كړي دي
د يادښت دتعديل غوښتن ليك د وري مياشتى په پاى كې د يو  اديب د ماليې ټاكنې. يادښت صادروي

ورځو كې د اديب  60دعوايدو رياست په . بااعتباره پسته خانې له ليارې د ماليې وزارت ته لېږدوي
اديب د ځواب نه وركول داسې ګڼي چې ګواكې غوښتن ليك ئې د . غوښتن ليك ته ځواب  نه وركوي
كه چېرې اديب وغواړي چې موضوع ال پسې تعقيبه كړي،نوهغه بايد . ماليې وزارت لخوا نه دى منل شوى

ورځو په موده كې خپل اعتراض د ماليې وزارت ته  30د غوښتن ليك د نه منلوله نېټې څخه وروسته د
ورځو وروسته په معنى ده  چې  اديب د ماليې ټاكنې يادښت د تعديل  90داله هغې نېټې نه د. واستوي

  .ى دىغوښتنليك وړاندې كړ
  

د ارزونې او اعتراضونو د . د ماليه وركوونكي اعتراض د ارزونې او اعتراضونو هيئت ته راجع كېږي   5. 89
د ارزونې او اعتراضونو د هيئت غړي بايد د عوايدو . هيئت غړي دعوايدو رياست تل پاتى غړي  نه دي

دغه ټول . ګروپ درې غړي لري د ارزونې او اعتراضونو د هيئت هر. رياست له كاركونكو څخه وټاكل شي
د ارزونې دهيئت  په ګروپ كې د شامليدلو . غړي بايد د ماليه وركوونكي په موضوعاتو كې بې طرفه وي

  .يو غړى بايد د ماليه وركوونكي په قضيه يا دوسيه كې ښكېل نه وي هېڅنه دمخه د هيئت 
  

پر قضيې باندې كار كوي ،نو هيئت بايد د كله چې د ارزونې او اعتراضونو هيئت د ماليه وركوونكي   6. 89
سر بېره پر دې ، نوموړې هيئت . ماليه وركوونكي په دوسيه كې ټول شامل حقيقتونه پوره پام سره وارزوي

بايد وګوري چې  دماليه وركوونكي د دوسيې په اړه د پرېكړې پر مهال د ماليه وركوونكي  يا د عوايدو 
اضافي څرګندونو ته د اړتيا په . كلي څرګندونې ګټورې دي اوكه نهرياست د مسؤلينو  شفاهي او يا لي

صورت كې كيداى شي نوموړى هيئت د ماليه وركوونكو يا د عوايدو رياست له كاركوونكو سره يوه 
په هغه صورت كې چې هيئت ګومان وكړي چې د قضيې د حل لپاره ال ډېرو سندونو او . غونډه جوړه كړي

څخه سندونه ) اړوندې ادارې د عوايدو ماليه وركوونكي او( بايد له دواړو خواوو مداركو ته اړتيا شته ، 
دغه راز، د عوايدو اړونده اداره مكلفه ده د هغې .  او مدارك  د ليكل شوي غوښتنليك له ليارې وغواړي

ر ته وړاندې كړي چې ترڅېړنې الندې قرا هيئتقضيې اړوند اسناد او معلومات د څېړنې او اعتراضونو 
  . لري

  
د پرېكړې پر مهال، د ارزونې او اعتراضونو هيئت بايد دا په پام كې ولري چې كه چېرې ماليه وركوونكى   7. 89

هيئت بايد د . د ارزونې هيئت پرېكړه و نه مني، نو هغه حق لري چې دا موضوع محكمې ته وړاندې كړي
پرېكړه وكړي، چې كه چېرې ماليه وركوونكى موضوع په اړه د پوره معلوماتو السته راوړلو نه وروسته 

  .محكمې ته موضوع راجع كړي، كيداى شي چې د عوايدولوى رياست  قضيه وګټي او يا يې و باېلي
  

نوموړى هيئت بايد خپله پرېكړه وليكي او . د ارزونې هيئت د اكثريت رايو له مخې خپله پرېكړه كوي  8. 89
د څېړنې د پالوي پرېكړه د مالياتو پر  .وركړيدارې ته رسماُ خبر او د مالياتو اړوندې اماليه وركوونكي 

ورځو په موده كې ماليه وركوونكي ته خبر  60اجراييوي څانګو الزامي بلل كيږي او له تطبيق وروسته، د 
  . وركوي
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چى  د ارزونې او اعتراضونو هيئت او ماليه وركوونكى بايد داسى يو ځانګړى موافقه ليك السليك كړى  9. 89
  . هغه حقايق او موافقه ليكونه بايد پكې شامل وي چې د موضوع په اړه يوې پايلې ته ورسېږي

  
  
 
  رته وركړهېب

  :  نوي يمه ماده
د ادعا يا د يا شخص ، د مودي پر اساس كه چېرې د مالېې وزارت د مالياتي اظهار ليك د څېړنې

مقدار څخه زياته ده، وركړل شوې ماليه محكمې د فېصلې له امله چې وركړل شوې ماليه له ټاكلي 
لومړى د مؤدي د نورو مالياتو د رفع كولو يا د هغۀ د وركړې وړ ګمركي محصوالتو يا يې په خپله 
موافقه د نورو تاديه كوونكو په حساب محاسبه كېږي او د هغې له اجرا وروسته اضافي مقدار 

 .ېږيدكې نيولو سره مؤدى ته مستر نامې په پاماتدوباره، پر عايداتو د مالياتو د تعليم
  
  

تر هغه وخته چې د ماليه وركوونكي د قضيې په اړه وروستۍ پرېكړه نه وي اعالن شوې، د ماليې وزارت   1. 90
  :وروستۍ پرېكړه الندې مقررات لري. ږيل د ماليه وركوونكي پېسې بېرته نه وركو

  
ماليې ټاكنې يادښت د تعديل د ماليه وركوونكې د وجوه  بيرته وركړې دعوا او يا د   .أ 

  ، غوښتنليك په اړه د عوايدو رياست تائيد
مادې لمخې د ماليې وزارت له واك  سره سم د ماليه  94پر عايداتو د مالياتو قانون د   .ب 

 ، اووركوونكي او ماليې وزارت تر منځ څرګنده موافقه
پرېكړه ده چې د استناف غوښتنه ئې نه  ۍد محكمې وروستۍ پرېكړه، د محكمې هغه وروست  .ج 

  . شي كيداى
  

كله چې د ماليه وركوونكي د دعوا په اړه وروستنۍ پرېكړه وشي، نو د عوايدو رياست هغه مامورين چې   2. 90
د ماليه وركوونكي د دوسيې د څېړلو مسؤليت په غاړه لري، د ماليه وركوونكي دوسيه بايد په ځيرسره 

كه چېرې د . سى مالياتي مكلفيت پاتې نه شي چى د پيسو په بدل كې تطبيق شيوڅېړل شي چې د هغۀ دا
ارزونې يا څېړنې پر مهال څرګنده شي چې پاتې  مالياتي مكلفيت وجود نلري او د ماليه وركوونكي لپاره 
د وركړې وړ اضافي مبلغ شته، نو د ټولو مالياتي مكلفيتونو د تطبيق نه وروسته بايد د عوايدو رياست 

  .وڅېړي چې ماليه وركوونكى د ګمركي محصول له دركه پوره وړى نه دى
  

په هغه صورت كې چې ماليه وركوونكى د ګمركي محصول له دركه پوره وړې وي، د عوايدولوى رياست   3. 90
بايد د خزاينو او ګمركاتو له رياستونو سره اړيكه ټينګه كړي تر څو ډاډ حاصل كړي چې د ماليه 

  .ې پېسو په اندازه د هغۀ د ګمركي محصول مكلفيتونه رفع كړل شيوركوونكي د پات
  

د ټولو مالياتي پورونو او ګمركي محصوالتو د تطبيق نه وروسته  په هره اندازه  مبلغ چې د ماليه   4. 90
  :وركوونكي له پيسو څخه پاتې كېږي، په الندې ډول اجرا كېږي
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اليه وركوونكي مالياتي مكلفيتونو په د ماليه وركوونكي د غوښتنې په صورت كې د بل م  .أ 
   ،وړاندې د هغۀ محاسبه

د ماليه وركوونكي د غوښتنې په صورت كې د خزاينو رياست له ليارې نوموړي ته د پېسو بيا   .ب 
  ، اووركول

په راتلونكي كې د ماليه وركوونكي پر مالياتي مكلفيتونو باندې د تطبيق په موخه د پېسو   .ج 
 . ساتل

  
  
  

  ترالسه كولمعلوماتو د د 
  :  نوي يمه ماده يو

  د دې لپاره چې د دغه قانون احكام په رغنده توګه پلي شي، ماليې وزارت واك لري د ماليه )  1(      
 وركوونكي اسناد وڅېړي او د همدې موخې لپاره كوالى شي له ماليه وركوونكي څخه د مالي                  

  . او سوداګريزو چارو په اړه هر ډول معلومات وغواړي             
            فقره كې مندرج معلومات او دغه راز د اظهارليك په اړه ترالسه شوي معلومات  1د دې مادې په  ) 2(      

             ټول پټ او محرم دي او د ماليې وزارت اړونده چارواكي يې نه څرګندوي، مګر دا چې قانون يې              
  . حكم وكړي            

           د ماليه وركوونكي د اسنادو د څېړنې الرې چارې پر عايداتو د مالياتو قانون په تعليماتنامه كې )  3(      
  ورځو په موده كې د ماليې وزارت موظفينو  20هغه شخص چې پر ته له معقول دليله د   .تنظيمږي            
    ته په واك كې ور نه كړي يا د معلوماتو له وړاندې كولو ډډه وكړي، د غوښتنې له نېټې څخه د             
   .هرې ورځې په تېرېدو سره، مكلف دى چې په الندې توګه اضافي ماليه وركړي           

   افغانۍ ، 100حقيقي شخص   .1     
   افغانۍ ، او 200حكمي شخص   .2    

  .دې حكم كې نه راځيرخصتۍ ورځې په   .3     
  
  

  . د عوايدو لوى رياست هغه طرزالعلونه چې ماليه وركوونكي څاري، په تعليماتنامه كې درج دي  1. 91
  

د ماليې وزارت كاركوونكي چې هر ډول معلومات د ماليه وركوونكي په اړه ترالسه كوي، محرم او پټ   2. 91
  .پاتې كيږي

  
كه چېرې د ماليې وزارت كاركوونكي په قصدي توګه هغه پټ معلومات چې دوى يې د ښكاره كولو حق نه   3. 91

لري، له وزارته بهر نورو اشخاصو ته يا په وزارت كې دننه اشخاصو ته افشا كړي، ياد كاركوونكي د 
اجراات د وزير يا د دغه ډول انتظامي كړنې او . جزايي اجرااتو تابع او له دندې څخه ګوښه او منفك كيږي

كه چېرې د ګمركونو او عوايدو . ګمركونو او عوايدو مرستيال وزير له منظورۍ پرته نه عملي كيږي
مرستيال وزير د پټو معلوماتو د افشا په اړه شكمن وي، د انتظامي كړنو او اجرااتو د ترسره كولو حكم د 

  . ماليې وزير لخوا وركول كيږي
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دا چې اشخاص ماليې (زارت كاركوونكى په قصدي توګه د ماليې وزارت اشخاصو ته كه چېرې د ماليې و  4. 91
پټ معلومات د خپلې شخصي ګټې لپاره افشا كړي، پر ) وزارت پورې اړه لري كه نه، مهمه خبر نه ده

فقرې لمخې، ماليې وزارت ياد كاركوونكى تر عدلي څېړنې  1مادې د  106عايداتو د مالياتو قانون د 
  .يسيالندې ن
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  څوارلسم فصل
  
  
 

  تطبيقي حكمونه
  
 
  

  پورې 96تر  څخهمادې  92له 
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  راټولولشخص څخه د نه وركړل شوو مالياتو  دريم ګړيله 
  : وه نوي يمه مادهد

دماليې وزارت كوالى شي دمؤدي له موافقې پرته ، د ليكلي يادښت پر بنسټ د وركړې وړ  )1(
  : تر السه كړي ماليات له الندې اشخاصو څخه هم

  
  ،څخه پور وړې وي ي يا شخصهغه شخص چې له مؤد .1
  ،هغه شخص چې د مؤدي پېسې ساتي .2
هغه شخص چې پېسې له بل شخص څخه په نمايندګۍ، مؤدي ته د وركړې په منظور  .3

  ،ساتي
  ، اوهغه شخص چې مؤدي ته د پيسو د وركړې لپاره، د بل شخص واك لري .4
د معاشونو ، مزدوريو او هغو ته د ورتو په هغه حقيقي او حكمي شخص چې مؤدي ته  .5

 .  وركړې مكلف وي

  
  

كه څه هم دا شونې نه وي . هر هغه شخص څخه ماليه اخستل كېږي چې د ماليه وركوونكي  پوره وړې وي   1. 92
برخې پورې د  5. 92نه تر 2. 92چې يو شخص د ماليه وركوونكي پوره وړى وپېژندل شي، پدې برخه او د  

د ماليه وركوونكي پوره وړى  ،برسېره پر الندې مثالونو.  نوموړې موضوع په اړه بېلګې ذكر شوي دي
كېدل مختلف ډولونه لري چې د السته راوړلو وړ نا تحصيل شوي حسابونه، د جايدادونو عايدات، د هغو 

په اساس پورونه، پيشكي او يا قراردادونو له دركه مبلغونه چې موده يې پاى ته رسېدلې ده، د قسط 
وعده شوي امانتونه، د امتياز حقونه، د كمېشن له دركه تاديات، د چاپ او خپرولو د حق له دركه 
تاديات، د قراردادونو له دركه تاديات، د پانګه اچونې له دركه عايدات، د پورونو اسهام او سندونه، 

  .دي ساتل شوي امانتونه، كرايې، اجارې او نور پكې شامل
  
فرض كوو يو قرارداد داسې ښيې چې ماليه وركوونكي خپل ملګري ته  يوه اندازه پيسى پور وركړي او د   :بېلګه 1

ماليه وركوونكي په خپله خوښه ماليه نه ده وركړې او د . پېسو بېرته وركولو نېټه هم پاى ته رسېدلى ده
  .اوسېدو ځاى يې هم د موندلو وړ نه دى

 
  افغانۍ 100000       سې                                         يد پور پ

    افغانۍ 50000                 د وركړې وړ ماليه                               
  

  افغانۍ 50000     سې           يله ملګري څخه د تحصيل وړ پ
  0                       د وركړې وړ پاتې ماليه               

  
  .ستل كېږييماليه اخ ،چې د ماليه وركوونكي پېسې ساتيه له هر هغه شخص  2. 92

  
  .يو بانكي حساب لري ىماليه وركوونك:  بېلګه

  افغانۍ 200000     په بانكي حساب كې موجودې پېسې           
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  افغانۍ 50000          د وركړې وړ ماليه                                 
  افغانۍ 50000            له بانك څخه د تحصيل وړ مبلغ                

  
                               0                             پاتې ماليه                               

 
  يا او 

  افغانۍ 40000      په بانكي حساب كې موجود مبلغ       
  افغانۍ 50000           د وركړې وړ ماليه                               

  افغانۍ 40000      له بانك څخه د تحصيل وړ ماليه       
  

  افغانۍ 10000         پاتې  ماليه                           
  

تاديې وركولو لپاره په ماليه له هغه شخص څخه اخستل كېږي چې ماليه وركوونكي ته د ې شوي ه وركړلن   3. 92
  .بانكي حساب كې پيسې ساتې

  
  .ماليه وركوونكي ته د ټولو پېسو يو ځل  وركړې په موخه د بيمې يو شركت د هغۀ لپاره پيسې ساتي  :بېلګه

  
   افغانۍ 533000      ماليه وركوونكي ته د بيمې لخوا د تاديې وړ پيسې

   افغانۍ 196000                                          د وركړې وړ ماليه
  افغانۍ 196000       د بيمې له شركت څخه د تحصيل وړ مبلغ     

  
   - 0  -                    پاتې ماليه                                              

  
  .لريماليه له هرهغه شخص څخه اخستل كېږي چې ماليه وركوونكي ته د پيسو وركولو واك او مسؤليت   4. 92

  
د دوه كورونود رنګولو په بدل كې نوموړي ماليه وركوونكي . د ماليه وركوونكي دنده د ودانيو رنګول دي  :  بېلګه

  .پيسې الس ته راوړي نه دي
 

  افغانۍ 10000هغه پيسې چې د لومړني كور خاوند يې بايد تاديه كړي     
  

  افغانۍ 12000  هغه پيسې چې د دويم كور خاوند يې بايد تاديه كړي       
  افغانۍ 298000       د وركړې وړ ماليه                                 

  افغانۍ 22000   د كورونو له خاوندانو څخه د تحصيل وړ مبلغ      
  

  افغانۍ 276000         پاتې شوې ماليه                                      
  

ماليه اخستل كېږي چې  ماليه وركوونكي ته د معاشونو، مزدوري له هغه حقيقي او يا حكمي شخص څخه   5. 92
  .او ورته تادياتو د تاديه كولو مسؤليت ولري
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  افغانۍ  5000   په يو شركت كې د ماليه وركوونكي معاش    :  بېلګه
  افغانۍ 21000              د وركړې وړ ماليه                     

  افغلنۍ 5000     له شركت څخه د تحصيل وړ مبلغ    
  افغانې 16000      پاتې ماليه                                  

  
عامه طريقه  دا ده چې د حساب له تحليل نه وروسته بايد د ماليه وركوونكي د ژوند لګښتونه پرېښودل   :  تبصره

 3000 په همدې دليل ليكلې پرېكړه به د مجموعي ماليې وركولو پورې په هره اونې كې يواځې. شي
  .)افغانۍ 21000د ماليې لپاره اونۍ  7ضرب  3000(افغانيو په اخستلو حكم وكړي 

  
  

 
  د آمرانو، سهم لرونكو او نورو اشخاصو مكلفيت

  : نوي يمه مادهدري 
هغه شركت چې پر عايداتو د وركړې وړ ماليات د دې قانون د حكمونو لمخې ور نكړي، د ماليې 

  : وزارت كوالى شي د هغۀ د ذمت ماليه له الندې اشخاصو څخه تحصيل كړي
  

 كړې پاملرنه نه دههغه واكمن مسؤلين چې د شركت د مالياتي مكلفيت په رفع كولو كې يې  .1
،  

د شركت په مالكيت كې سهيم وي، د سهم د هغې ګټې په  ٪10هغه سهم لرونكى چې لږ تر لږۀ  .2
  ،او زه چې له شركت څخه ي السته راوړياندا

هغه شخص ې د شركت د شتمنۍ يوه يا له يوې څخه زياته برخه د بازار له بيې څخه  په ټيټ  .3
د مخه د معاملې د اجرا په  نرخ د نه وركړل شوو مالياتو د وركړې له نېټې څخه دري كاله

 . وخت كې الس ته راوړې وي
  
  

مالياتي د خپل شركت پر عايداتو  د د شركت له هغۀ آمر يا آمرينو څخه ماليات اخستل كېږي چې  1. 93
  .مكلفيتونو د اداكولو په وړاندى بې پروا دى

  
تنو آمرينو موافقه كړې چې د بېلدوزرونو او ورته سامانونو د پېرودلو په موخه د  9شركت ) الف(د   :بېلګه

د هر يوۀ آمر . نوموړې پرېكړه د مديره هيئت د غونډې په يادښت كې ذكر شوې ده . مالياتو تاديه وځنډوي
لوى د عوايدو . له شخصي شتمنيو څخه ماليه اخستل كېږي او يا هم د هغو تر منځ ماليه  وېشل كېږي

  .د چټكتيا او انصاف په برخو كې قضاوت كوي لورياست دماليې د راټولو
  

فيصدو څخه  ډېره ونډه لري پدې شرط د ونډې  10يا د  10له هغه ونډه لرونكي څخه چې په يو شركت كې    2. 93
  .ګټې په اندازه ماليه اخستل كېږي چې له شركت څخه  د خپل سهم ګټه تر السه كړي
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د نوموړي شركت د سهم د ګټې . افغانۍ پوروړې دي 1000000د افكو شركت پر عايداتو د مالياتو له دركه    :بېلګه1
  :وركړه په الندې ډول صورت مومي

  
اخستل شوې 
 ماليه

د مالكيت 
 فيصدي

له ونډې څخه 
 السته راغلې ګټه

 ونډه
د ونډه لرونكي 
 نوم

 احمد 20000 200000 ٪ 20 200000
 كريم 20000 200000 ٪ 20 200000
 شفيق 30000 300000 ٪ 30 300000
 زمرى 30000 300000 ٪ 30 300000

  
   0افغانۍ                 بېالنس    1000000= د اخېستل شوې ماليې مجموعه 

  
ونډه لري خو سره له دې هم ماليه لرونكى د هغو  ونډه  ٪ 20لږ تر لږۀ  يبېلګه كې ونډه لرونك ۍپه پورتن

 %10هغه ونډه لرونكى چې د . فيصدو څخه ډېره ونډه ولري 10او يا هم له  10لرونكو څخه اخستل كيږې چې 
په ياد بايد ولرو چې د مالياتو اخستل هغې ګټې  ته محدود دى . څخه لږه ونډه لري د دې حكم تابع نه ګرځي

د ګټې د نه شتون په صورت كې د ونډه لرونكو له عايداتو څخه هېڅ ډول . الس ته راځي چې له ونډې څخه
څخه ډېره ونډه ولري او ګټه  ٪ 40كه چيرې يو ونډه لرونكى په يوۀ شركت كې د . ماليات نه اخستل كېږي

اخستل  وي، نو په هغه صورت كې له ونډې څخه دالسته راغلې ګټې له اندازې نه ډېره ماليه نه٪  10يې 
  .كيږي

  
له هغه شخص څخه پرعايداتو ماليات اخستل كېږي چې د شركت شتمنۍ يې د ماليې وركولو وړ نيټې   3. 93

  .څخه درې كاله دمخه د يوې معاملې په ترڅ كې د بازار له نرخ څخه ارزانه اخېستې وي
  
درې كورونه يې د يوۀ كال په موده كې له هغه ميعاد نه دمخه پلورل كېږې چې . كورونه لري 30يو شركت    :بېلګه 1

نوموړي درې كورونه د شركت د رئيس د . نوموړى شركت پكې پرعايداتو د مالياتو په وركړې مكلف ؤ
ركت پر د ودانيو له پېرودونكو څخه د نوموړي ش. وروڼو لخوا له بازار څخه  په ټيټه بيه پېرودل كېږي

  : عايداتو ماليات په الندې توګه اخستل كېږي
  

 ۍودان نرخ ورځېد  د پلورلو بيه د تحصيل وړ ماليه
 الف 20000000 5000000 15000000

 ب 38000000 5000000 33000000
 ج 39000000 5000000 34000000

  
نوموړى بنز ډوله . افغانې ده 1000000لري چې په بازار كې يې بيه  ګاډيس بنز ډوله ډېيو شركت يو مرس   :بېلګه 2

افغانې  3332000د پور اندازه . موټر د مالياتي پور د تاديې له ميعاد څخه دوه ورځې مخكې پلورل كېږي
  .افغانيو په وركړه مكلف دى 900000د موټر نوى خاوند د . افغانې ده 100000موټر د پلورلو بيه  يادد . ده
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  صاشخا ممنوع الخروجله افغانستانه 

  : نوي يمه ماده څلور
ي او هغه يې له وافغانيو څخه زيات  20000هغه شخص چې مالياتي  او تادياتي حسابونه يې له   )1(

واكمن وزارت ې يد مال. وتلې نشيه اړوندو مراجعو سره تصفيه كړي نه وي، له هېواد
ياد  چې دشي  چارواكي اړوندو امنيتي ادارو ته مكتوب صادروي او غوښتنه ترې كوي

 .  شخص د تګ او وتلو مخنيوى وكړي

  
  

ه وادېنو له ه ،افغانيو څخه ډېر پوروړي وي 20000له چې د ماليې وركولو له دركه  يهغه ماليه وركوونك  1. 94
  :مګر دا چې ،سفر نه شي كوالىبهرتګ او 

  
عوايدو شوي ماليات بانك ته تحويل كړي او د تحويلي سند يې د ثبوت په توګه د ه وركړل ن  .أ 

  .لوى رياست ته وړاندې كړي
لكه ضمانت ( د هېواد نه د تلو نه وړاندى د عوايدو لوى رياست ته د منلو وړ تدابير برابركړى   .ب 

 .)يا الزامي موافقه ليك او يا د بيا راتګ سند
  

هغه وخت چې د عوايدو لوى رياست واكمن كاركوونكي پدې پوه شي چې يو ماليه وركوونكى چې د   2. 94
افغانيو څخه ډېر پوره وړې دى، د ماليې له وركولو او يا ترتيباتو له برابرولو څخه  20000ماليې له دركه د 

نوموړى . ادر كړيپرته غواړي افغانستان پرېږدي، هغوى كوالى شي چې د هغۀ د وتلو د مخنيوي حكم ص
اشاره كوي او د هغۀ ) د ماليه وركوونكي د وتلو د مخنيوي مكلفيته له هېواد(حكم د قانون دغې مادې ته 

له عزيمت څخه د مخنيوي حكم بايد د عوايدولوى رياست لخوا . د ماليې جزئيات هم پكې شامل دي
  : الندې مراجعو د يو شخص په الس واستول شي

  
  ،تد كورنيو چارو وزار .1
  ، اود ټرانسپورټ وزارت .2
  . هغه ټولې دولتي ادارې چي د مرستې مسؤليت پر غاړه لري .3

  
په داسې مواردو كې . څخه د مخنيوي حكم د هغۀ شخص لپاره صادريږي چې مالياتې مكلفيت لري تګله   3. 94

د عزيمت څخه د مخنيوي حكم يود حكمي شخصيت لكه يو . نوموړې شخص بايد حقيقي شخص وي
  .و يا كومې بلې ادارې لپاره نه شي صادريداىشركت ا

  
پدې مفهوم دى چې د نوموړي شخص ماليه ټاكل شوې ده خو تر ) د وركړې وړ ماليه(د يوۀ شخص مكلفيت   4. 94

د "ماليه ديو شخص لخوا وركړل شوې مالياتي فورمې او يا هم د مالياتي فورمې . اوسه تاديه شوې نه ده
همدارنګه د . ر اساس چې د ماليې وزارت لخوا صادر شوېده، ټاكل كېږيپ" ماليې د اټكل شوې ټاكنې

هغې تعديل شوې ماليې ټاكل چې د ماليې وزارت لخوا صادر شوې ده كيداى شي د تاديې وړ ماليې سبب 
هغه شخص چې ماليې وزارت ته ئې مالياتي فورمه نه وي وركړې او يا ماليې وزارت د ماليې اټكل . شي

  .ي چې نوموړى شخص مالياتي مكلفيت نه لريكيږنو داسې ګڼل  ،ي صادره كړىشوې ټاكنه نه و
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په هغه صورت كې چې يوۀ شخص خپله ټاكل شوې ماليه نه وي تاديه كړې، دا سې ګڼل كېږي چې نوموړى   5. 94
مادې لمخې د يوۀ شركت د ماليې په  93همدارنګه كه چېرې يو شخص د . شخص مالياتي مكلفيت لري

ماده په هغه  93. مكلف وي، نو داسې ګڼل كېږي چې هغه شخص مالياتي مكلفيتونه لري تاديه كولو
صورت كې تطبيقېږي كه چېرې يو آمر، ونډه لرونكى او يا هم پېرودونكى د شركت شتمنۍ د بازار له بيې 
څخه په  ټيټه بيه الس ته راوړې وي او همدارنګه كه چېرې د ماليې وزارت په همدې منظور نوموړي 

  .خص مالياتي مكلفيت لريشخص ته د ماليې يادښت صادر كړى وي،  نو داسې ګڼل كېږي چې نوموړى ش
  

نوموړي شركت خپله د وركړې وړ ماليه ځكه نه ده .  افغانې ده 200000شركت د وركړې وړ ماليه ) الف(د   :بېلګه
تاديه كړې چې خپلې نغدي زېرمې اود كريدت اسانتياوې يې د سوداګريز كاروبار لپاره د نوې ودانۍ په 

ه دې چې پوهېده چې شركت پر عايداتو د مالياتو د فورمې د يو شركت آمر سره ل. پېرودلو مصرف كړي دي
پر سپارلو او پر عايداتو د مالياتو پر وركړې مكلف دى، بيائې هم پرېكړه وكړه چې يو نوى تعمير 

شركت پرعايداتو د مالياتي مكلفيت د ترسره كولو په برخه كې پام لرنه ) الف(د شركت آمر د . راونيسي
افغانيو د  200000مادې سره سم نوموړي آمر ته يو يادښت صادر كړ چې هغه د  93د  د ماليې وزارت. ونه كړه

دا چې د شركت آمر د هغۀ شخص په توګه ګڼل كېږي چې مالياتو له دركه . ماليې په تاديه كولو مكلف ګڼي
  .د مخنيوي حكم صادروي وتلوپوره وړى دى، نو د ماليې وزارت د دغۀ آمر د 

  
شخص له هغۀ كس څخه چې مالياتي ذمت لري، پوره وړى وي او يا هم د هغۀ پيسې وساتي، كه چېرې يو    6. 94 

  .مالياتي مكلفيت نه لري  شخصنو د 
  

هارون له . افغانۍ ده 30000د اديب لپاره د ماليې د ټاكنې سند صادر شوى دى او د هغه د وركړې وړ ماليه   :   بېلګه
چې د اديب د عزيمت د مخنيوي حكم صادر شي، نو داسې  كله. افغانى پوره وړى دى 25000اديب څخه 

پدې بېلګه كې هارون داسې شخص نه دې چې د مالياتي ذمت . حكم د هارون لپاره نه شي صادريداى
  .لرونكې وي

  
مادې سره سم پدې  92برسېره پردې كيداى شي د ماليې وزارت هارون ته يو يادښت صادر كړي او هغه د   : تبصره

  .مكلف كړي چې د اديب د پور پيسې ماليې وزارت ته وركړي
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  ) مسدودول( بندول 

  : مادهپنځه نوي يمه 
كه چېرې مؤدي مالياتي اظهارليك او ماليات د دې قانون د حكمونو لمخې په ټاكلي وخت 

په ذريعه، پدې ورنكړي يا يې وضع نه كړي، د ماليې وزارت كوالى شي مؤدي د ليكلې يادښت 
بر ، خورځې وروسته بندوي  )7(اړه چې د فعاليت يوه برخه يا ټول يې د يادښت له نېټې څخه 

د مالياتي او تادياتي حسابونو تر  هله السليكچارواكو  دغه حكم د ماليې وزارت د واكمنو. كړي
ملتيا او دي، د دې حكم په تطبيق كې  ېمكلف ادارېبشپړې تصفيې پورې نافذ دى او امنيتي 

 .همكاري وكړي

 
  

كې تاديه نكړي او په دې كې موده خپل مالياتي اظهارليك په قانوني   كه چېرې يو ماليه وركوونكى  1. 95
  .مرسته هم و نه كړي، نو د عوايدو لوى رياست د وروستنۍ استحضاريې په صادرولو پرېكړه كوي

  
چې نه دي تاديه شوي ) اظهارليكونه(په دې يادښت كې غوښتنه كېږي ترڅو هغه اظهارليك   .أ 

بايد په ټاكلي  وروسته له دې چې ماليه وركوونكى وروستنۍ استحضاريه تر السه كوي،
  ، وخت كې وړاندې شي

كېږي چې كه چېرې په  سپارښتنهاستحضاريه ليك كې ماليه وركوونكي ته  ۍپه وروستن  .ب 
سليم نه شي، نو د ت) اظهارليكونه(استحضاريه كې ذكر شوي ميعاد كې اظهارليك 
د اړتيا په صورت كې او له قانون څخه د . فعاليتونو يوه برخه او يا ټول فعاليتونه يي تړل كېږي

 ، اوامنيتي ځواك  څخه كار واخستل شي ښې پېروۍ په موخه به له
امنيتي مرستوتر السه كولو په اړه ځان ) نه له اړتيا څخه ډېر(د عوايدو لوى رياست د الزمو   .ج 

د دې قانون پر اساس د كورنيو چارو وزارت په دې اړه د مرستى په ترسره كولو . يډاډه كو
 .مكلف دى

  
موجود سندونه ښيي چې ماليه وركوونكي سره درې ځله اړيكه ټينګه شوې او ورڅخه غوښتل شوي ترڅو   :بېلګه

. تېرې شوي ديورځې هم  60د خپلو انتفاعي معاملو مالياتي فورمه وسپاري چې له ټاكلي ميعاد نه يې 
ماليه وركوونكى ادعا كوي چې د خوراكي توكود پلورلو يو لوى شركت ډېرې ستونزې لري او ډېرې مودې 

نو . په پاى كې ماليه وركوونكى حاضر نه دې چې د بېالنس وركولو وخت معلوم كړي. ته اړتيا لري
  .شي استحضاريه بايد صادراو د اړتيا په صورت كې د هغه فعاليت بايد بند كړل

  
ماليه وضع نه كړې  حكم كوي،قانون كه څنګه چې كه چېرې يو ماليه وركوونكى خپل تاديات ورنكړي، ل  2. 95

مكتوب د  ېاستحضاري ۍاو يا په دې اړه مرسته هم ونكړي، نو د عوايدو لوى رياست به د وروستن
  .صادرولو پرېكړه وكړي

  
له الس ته رواړلو نه وروسته په دې مكتوب كې داسې غوښتل شوي دي چې د دې مكتوب   .أ 

ټاكلي ميعاد پورې  بايد ماليه وركوونكى د هغو مالياتود احكامو څخه  پېروي وكړي چې په  
  .ټاكلې موده كې نه دي تاديه شوي او يا نه دي وضع شوي
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نوموړى مكتوب ماليه وركوونكي ته توسيه كوي چې كه چېرې د ټولو مالياتي مكلفيتونو او   .ب 
وضع كولوله احكامو څخه پېروي و نه كړي، نو د نوموړي شخص ټول  يا د ماليې د نه

د اړتيا په صورت كې او له قانون څخه د . فعاليتونه  اويا به ئې د فعاليتونو يوه برخه وتړل شي
 . ښې پېروۍ په موخه به له امنيتي ځواك  څخه كار واخستل شي

تي مرستو ترالسه كولو په اړه ځان ډاډه امني) نه له اړتيا څخه ډېر(د عوايدو لوى رياست د الزم   .ج 
 .د دې قانون پر اساس د كورنيو چارو وزات په دې اړه په مرسته  كولوباندى مكلف دى. كوي

  
له هر ډول تادياتو نه . شركت دى) ساختماني(موجود سندونه ښيي چې ماليه وركوونكې يو ستر ودانيز    :بېلګه 1

د شركت جريمه او وركړې وړ اضافي ماليه . كړى دى پرته نوموړي شركت خپل اظهارليك وړاندى
په دوه مخكينيو ناستو كې نوموړي ماليه وركوونكي ويلي ؤو چې د . افغانيو ته رسېږي 25000000

ورځې وروسته بانك ته هېڅ ډول پيسې نه  30دټاكلي ميعاد نه . افغانستان بهرنه ورته ډېر ژر پېسې راځي
  .استحضاريې مكتوب پر صادرولو او د شركت پر تړلو غور وشي پدې صورت كې به د. دي تحويل شوي

  
كاركونكي لري او د هغوى له  26نوموړى شركت . مياشتو پورې برقي جنراتورونه پلوري 6دا شركت تر     :بېلګه 2

د شركت رئيس وائي . معاشونو څخه ماليه وضع كوي مګر ماليې وزارت ته هېڅ ډول ماليه وركړې نه ده
لګښتونو كې دغو پيسو ته اړتيا وه ا و مونږ نه شوه كوالى چې دومره ډېرې پيسې تحويلې چې په كاري 

پدې . ډول همكاري وجود نلري هېڅد وضع شوو پيسود تحويلي لپاره . كړو او خپل فعاليت هم پر مخ بوزو
  .صورت كې به د استحضاريه مكتوب پر صادرولو او د شركت پر تړلو به غور وشي

 
  
 

  محدوديت يمؤدي د الس رسشتمنۍ ته د 
  : يمه مادهشپږ نوي 

كه چيرې مؤدي مالياتي اظهارليك او ماليات د دې قانون د حكمونو لمخې په ټاكلي وخت  )1(
د ماليې وزارت كوالى شي واكمنې محكمې ته  ،وړاندې نكړي، ورنكړي يا يې وضع نكړي

ؤدي پورې د اړوندو مراجع وكړي او د مالياتي او تادياتي حسابونو تر تصفيې پورې په م
  .وغواړي) بالك(منقولو او غير منقولو شتمنيو د الس رسۍ محدوديت 

د ماليې  ،ورځو په موده كې خپل مالياتي او تادياتي وجايب ادا نكړي )30(كه چېرې مؤدي د  )2(
وزارت كوالى شي واكمنې محكمې ته مراجع وكړې او پلورل يې وغواړي، كه چيرې مؤدي د 

فقره كې د درج مكلفيتونو سرته رسولو ته  )1(دريدو دمخه د دې مادې په محكمې د حكم له صا
  .حاضر شي، له عدلي تعقيب څخه صرف نظر كېږي

فقره كې په درج شوي حالت كې د مزايدې او داوطلبۍ  )1(واكمنه محكمه كوالى د دې مادې په  )3(
  .له الرې د ذكر شوو شتمنيو په پلورلو حكم صادر كړي

پلورنې له ماحصل څخه ، د مؤدي مالياتي او تادياتي وجايب اخلي او پاتې د ماليې وزارت د  )4(
 .يې هغه ته مستردوي

  
كيداى شي د عوايدو لوى رياست د هغو ماليه وركوونكو د شتمنيو د معاملو محدودولو لپاره د محكمې   1. 96

تاديه او يا يې ت د حكم غوښتنه وكړي چې خپل مالياتي اظهارليك يې نه دې وړاندى كړى، خپل ماليا
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كه چيرې ماليه وركوونكى د محكمې له . دا حكم د هر ډول شتمنې پلورل منع ګرځوي. يووضع كړي نه 
  .حكم نه وړاندى خپل ټول مالياتي مكلفيتونه ادا كړي، نو نوموړى حكم نه تطبيقيږي

  
ورځې وروسته ادا نه شي، نو د عوايدو لوى  30كه چيرې مالياتي مكلفيت د حكم د صدور له نېټې څخه    2. 96

رياست به د ماليه وركوونكي د شتمنۍ د پلور د واك الس تر السه كولو په موخه محكمې ته مراجعه 
مادې لمخې ادا نه شي ، نو واكمنه محكمه د عوايدو  مې96كه چېرې ټول مالياتي مكلفيتونه د . وكړي

د . كي ټوله شتمنۍ د ليالم او يا داوطلبيۍ له ليارې وپلوريلوى رياست ته حكم كوي چې د ماليه وركوون
شتمنې له پلور نه وروسته د ماليه وركوونكي ټول هغه ماليات چې نه دي وركړل شوي، وركول كېږي او كه 
چېرې د جايداد د پلور له دركه پيسې اضافه شي، نو دماليې وزارت له ليارې ماليه وركوونكي ته بېرته 

  .وركول كېږي
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 پنځلسم فصل

 
 
 

  د ماليې له كتمان څخه مخنيوى
 
 

  پورې 98نه تر مادې  97له
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  اشخاصو تر منځ معاملېاړوندو د 
  : يمه مادهنوي وه او

خپلوانو او د معاملې (اشخاصو  اړوندوكه چېرې يوه معامله د حكمي اشخاصو لخوا له 
اشخاصو سره د بيو په توپير سره صورت  ناړوندواو همدارنګه عين معامله له )  شريكانو

ومومي، د ماليې په سنجولو كې هغه رقم په پام كې نېول كېږي چې د ماليې ډېر لوړ رقم ترالسه 
 .كړي

  
  

نكى د مالياتي ګټو په موخه وچې ماليه وركو ىدا د مرادمادې څخه  مې97پر عايداتو د مالياتو قانون له   1. 97
ماده  مه97د ماليې وزارت پدې باور دى چې . له نورو نا اړونده اشخاصو سره په معامله كې شريك نه شي

د (دا مقررات د اقتصادي همكارۍ د ادارې او د څو مليتيزو تصديو او مالياتي ادارو تشرېحات يې  او
  .ريسمون خوونې له الرښود سره د پرمختګ د لېږد) كال 1995

  
او ب شركتونه افغان سهامي ) الف(د . او ب شركتونو د ټولو پلورل شوو ونډو خاوند دى) الف(احمد د    :بېلګه 1

افغانيو په بدل كې د  1000شركت نه غواړي چې يو شمېر محصوالت هر واحدد ) الف(احمد له . شركتونه دي
احمد . افغانيو پلورل كېږي 800همدا ډول محصوالت في واحدپه  په بازار كې.  په شركت وپلوري) ب(

شركت ) الف(شركت د تاوان او ګټې د كمولو په موخه د ) ب(شركت د ډېرې ګټې او د ) الف(غواړي چې د 
شركت له خالص عملياتي تاوان سره مخ دى او كوالى شي خپل ) الف(د . محصوالت په لوړه بيه و پلوري

 مې97د . شركت باندى د محصوالتو د پلور له دركه له السته راغلې ګټې څخه رفع كړي) ب(پر همدا تاوان 
شركتونو ګټې داسې بيان كړي چې ګواكې د ) ب(او ) الف(مادې له مخې د ماليې وزارت كوالى شي د 

  .پر شركت باندى پلورلى دى) ب(افغانيو په بدل كې د ) 800(شركت في واحد محصوالت د ) الف(
  
شركت د ) ب(شركت افغان او ) الف(د . شركتونو د ټولو پلورل شوو ونډو خاوند دى) ب(او ) الف(احمد د    :بېلګه 2

افغانيو په بيه پر  800شركت څخه غواړي چى د خپلو محصوالتو في واحد د ) الف(احمد له . ازبكستان دى
افغانيو په بيه پلورل  1000په بازار كې د همدا ډول محصوالتو في واحد د. شركت باندى وپلوري) ب(

پر شركت باندى محصوالت د دې لپاره په ټيټه بيه وپلوري ) ب(شركت د ) الف(احمد غواړي چې د . كېږي
شركت ) الف(د دې كار پايله دا ده چې د . شركت ګټه ډېره شي) ب(شركت ګټه لږه او د ) الف(چې د 

شركت ګټه ) الف(ې وزارت كوالى شي د مالي ،مخېلمادې په  مې97د . افغانستان ته لږه ماليه وركوي
افغانۍ  1000په شركت باندى د محصوالتو في واحد ) ب(پر شركت ) الف(داسې تصريح كړي چې ګواكې د 

  .پلورلي دي
  

كه چېرې د ماليه وركوونكو فعاليت د يو شخص يا نهاد لخوا وڅارل شي، نوداسې ګڼل كيږي چى   2. 97
نو پدې منظور د ماليه وركوونكي ميرمن، وروڼه ، . سره اړيكې لرينوموړي ماليه وركوونكي له يو بل 

دا چې ټول ماليه وركوونكي د عين . خوېندې ، بچيان ، مور او پالر د اړو اشخاصو په توګه ګڼل كېږي
سره له دې هم د عوايدو . شخص تر څارنې الندى دي او كه نه، د حاالتو او حقيقتونه له مخې ټاكل كېږي

الندى قرارلري او ) كنترول(ې موخه چي آيا دوه ماليه وركوونكي د عين شخص تر څارنې لوى رياست پد
  :كه نه ، الندې مقررات تطبيقوي
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څخه ډېر امتياز ولري، نو  ٪50كه چېرې ماليه وركوونكى په يو نهاد كې د رايو وركولو له   .أ 
شراكت، ( داسې ګڼل كېږي چې يو ماليه وركوونكې له يوۀ حكمي شخصيت 

 .لرياړيكه سره ) دالمسؤليت او يا سهامي شركتمحدو
  

غير ذيدخل خواوې د سهامي . په واك كې لري) اسهام(ونډې  ېپلورل شو ٪51وحيد د يو سهامي شركت    :بېلګه 1
د وحيد ونډې هغۀ ته واك . نوموړى شركت د يو ډول ونډې لرونكى دى. پاتې ونډې لري ٪49شركت 

افغان  پهپه همدې دليل وحيد . سهامي شركتونو رئيسان وټاكي وركوي چى د مجلس اكثريت غړي او د
  .سهامي شركت پورې يو اړوند شخص ګڼل كيږي

  
ونډې  ٪20شركت كې د ) الف(وحيد په . ونډه لريواحده شركت يو افغان شركت دى چې يو ډول ) الف:  (بېلګه 2

د وحيد زوى . ونډې خاونده ده ٪20شركت كې د ) الف( پهرمن چې آسيه نومېږي ېد وحيد م. خاوند دى
وحيد، آسيه او نجيب ټول له يو بل سره اړوند اشخاص ګڼل . ونده لري ٪12شركت كې ) الف(نجيب په 

  .شركت سره اړيكې لري) الف( لهكېږي او 
  

د ډېرو رايو امتياز په يوه  نهاد كې په نامستقيمه توګه  ٪50كه چېرې يو ماليه وركوونكى له   .ب 
  . يږي چې نوموړى له يوه حكمي شخص سره اړيكه لريولري، داسې ګڼل ك

 
الف شركت په ب . پلورل شوو ونډو خاوند دى %80د ) يو افغان سهامي شركت(شركت ) الف(وحيد د   : بېلګه

شركت اړوند ) الف(وحيد د د . اميتاز خاوند دى ٪80كې د رايو د ) شركت مسؤليتمحدودال(شركت 
څخه ډېر واك  په الس  يورا ٪50شركت كې د ) الف(ستقيمه توګه په شخص ګڼل كېږي دا ځكه چې هغه په م

دا ځكه چې هغه په غيرمستقيمه توګه په دغه شركت كې د  يكه لرياړسره هم شركت ) ب(وحيد . كې لري
  ) %64=  %80×  %80. ( واك لري يورا 46٪

  
اړوند وګڼل شي، نو دواړه  پورېماليه وركوونكي  ېعينپه كه چيرې دوه حكمي شخصيتونه   .ج 

  .شمېرل كېږي هشخصيتونه يو بل  ته هم اړوند
  
خاوند دى او ) ونډو(پلورل شوو اسهامو  %80د )  يو افغاني سهامي شركت(شركت ) الف(وحيد د  : بېلګه 1

كيږي چې  بللدا داسې . واك لري يورا ٪51د  كې) محدودالمسؤليت افغان شركت(شركت ) ب(همدارنګه 
شركتونه يو بل ته اړوند ) ب(او ) الف(نو پدې ترتيب . شركتونو سره اړېكې لري) ب(او ) الف(وحيد د 
  .ګڼل كېږي

  
. دىهم پلورل شوو اسهامو خاوند  %80شركت د ) ب(شركت چې يو افغان سهامي شركت دى د ) الف(  :بېلګه 2

شركت  مسؤليتدوداالج شركت يو مح. واك لرييو را ٪51شركت كې د ) ج( پهشركت ) الف(همدارنګه 
. يو اړوند شركت دى  شركتونو پورې) ج(او ) ب( پهشركت ) الف(دا داسې ګڼل كېږي چې . ګڼل كيږي

  .شركتونه يو بل سره اړوند شركتونه شمېرل كيږي) ج(او) الف(
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غوڅ اكثريت څخه د لږ اميتاز له د رايو كه چېرې يو ماليه وركوونكى په يوۀ حكمي نهاد كې   .د 
نو په هغۀ صورت كې چې . خاوند وي، ياد شخص په هماغه شركت پورې اړوند ګڼل كيږي

واقيعتونه او شرطونه دا وښيي چې ماليه وركوونكى د نوموړي نهاد د پرېكړو د څارلو 
  .ه هماغه نهاد پورې اړوند شمېرل كېږيپ واك ولري، نو) كنترولولو(

  
د زيد د تره . پلورل شوو اسهامو خاوند دى٪ 50شركت كې چي يو افغان سهامي شركت دى د ) الف(په زيد   :  بېلګه 1

اشخاص نه  هزيد، سعد او نجيب اړوند. ونډه لري٪ 25زامن هر يو سعد او نجيب په نوموړي شركت كې 
شركت د  )الف(د هغو سندونو له ارزونې څخه  چې د . ګڼل كېږي ځكه چې هغوى د زيد د تره زامن دي

آمرينو په جلسه كې ثبت شوي دي، داسې څرګنديږي چې زيد سعد او نجيب ته الرښوونه كوي او هغوې 
رولوي ټشركت كن) الف(نو داسې بايد وګڼل شي چې زيد . همدارنګه د زيد له غوښتنو سره سم رايه وركوي

  .شخص دى هاو نوموړي شركت پورې اړوند
  
د زيد د تره . پلورل شوو اسهامو خاوند دى٪ 50ي يو افغان سهامي شركت دې د شركت كې چ) الف(زيد په   :  بېلګه 2

زيد ، سعد او فيروز اړوند اشخاص نه . ونډه لري٪ 25زامن هر يو سعد او فيروز په نوموړي شركت كې 
د عوايدو لوى رياست د څيړنې پر مهال داسې معلومات تر السه . ګڼل كېږي ځكه چې هغوى د تره زامن دي

نوموړي درې اشخاص د . چې د ډېرو موضوعاتو په اړه زيد له سعد او فيروز سره موافقه نه لريكوي 
شركت د فعاليت په اړه مختلف نظرونه لري ولې هېڅ يو له هغو څخه د شركت اداره پر غاړه نه لري نو زيد 

  .بايد په دغه صورت كې د اړوند شخص په توګه و نه ګڼل شي
  

نا اړونده " . هغې معاملې ته ويل كيږي چې د ماليه وركوونكو تر منځ تر سره كيږي  " اړونده معامله "   3. 97
د نااړونده . هغې معاملې ته ويل كيږي چې د نا اړوندو ماليه وركوونكو تر منځ تر سره كيږي" معامله

  .په نامه يادېږي" لېږد بيې"معاملې بيه د 
  

) ب(نوموړى همدارنګه د . ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دىافغان سهامي شركت كې د ) الف(وحيد په   : بېلګه
شركتونو اړوند ماليه ) ب(او ) الف(وحيد د . واك كې لريهم په افغان سهامي شركت پلورل شوي اسهام 

پر شركت باندى محصوالت وپلوري ، نو د غه پلورنه د ) ب(او )  الف(كه چيرې د . وركوونكي ګڼل كېږي
شركت لخوا د  اسهامو په بدل كې وركول كيږي د ) ب(هغه بيه چې د . ه ګڼل كېږياړوندې معاملې په توګ

  .په توګه ګڼل كېږي لېږد بيې
  

مادې پراساس د ماليه وركوونكي د ماليې وړ واقعي عوايدو د معلومولو په موخه بايد د عوايدو  102د   4. 97
  . لوى رياست نا اړوندې معاملې تر غور الندې ونيسي

  
وحيد د دغۀ شركت د . افغان سهامي شركت كې د ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دى) الف(حيد په و   :بېلګه

شركت وحيد ته د هغۀ د خدماتو په بدل ) الف(د . شركت ته خدمات برابروي) الف(رييس په توګه  هر كال 
شركت ) فال(وحيد پوهېږي چې د هرې هغې افغانۍ له دركه كسرات وضع كړي چې د . كې  پېسې وركوي

نورم پر اساس د ماليې تابع  %20شركت د ) الف(همدارنګه وحيد پوهيږي چې د . لخوادۀ ته وركول كيږي
د دې . نورم پر اساس د ماليې تابع ګرځي %10او  %0ګرځي ولې نوموړى په خپله د ځينو عوايدو له دركه  د 

مادې سره مې 97شوي تاديات له  شركت لخوا وركړل) الف(موضوع د معلومولو لپاره چې آيا وحيد ته د 
ري او كه نه، د عوايدو لوى رياست بايد هغه معاشونه په پام كې ونيسي چې د نورو شركتونو سمون خو
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يو (شركت ) ب(د بېلګې په توګه، فرض كووچې د . لخوا په نا اړوندو معاملو كې رئيسانو ته وركول كېږي
شركت د اندازې سره ) الف(ت دى او اندازه يې هم د شركت ته ورته يو شرك) الف)  (افغان سهامي شركت

شركت د يو انفرادي شخص لخوا نه كنترول كېږي او د دولت ) ب(د . برابره ده او ورته فعاليت تر سره كوي
افغانۍ  10000000د ب شركت د دغۀ شركت رئيس ته په كال كې . اويا د دولتي ادارو ملكيت هم نه دى

شركت ئې خپل رئيس ته وركوي د يوې نا اړوندې معاملې په توګه ګڼل ) ب(هغه معاش چې د . وركوي
د عوايدو لوى رياست ددې لپاره چې آيا د وحيد معاش مناسب دى او كه نه ، دغه معامله په پام كې . كېږي
  .نيسي

  
ضيح د نااړوندو اشخاصو تر منځ د سمې بيې د معلومولو په موخه به د عوايدو لوى رياست له الندې تو  5. 97

پورتنى هر ميتود مختلفو نااړونده معاملو د مالېې وړ مناسبو . څخه كار واخلي) ميتودونو( شوو الرو
د ښه ميتود د ټاكلو په موخه د عوايدو لوى رياست بايد هر ميتود ته د كتلو په . عوايدو پورې اړه لري

د عوايدو لوى رياست . و نيسي په پام كې ورته والى وخت كې د اړوندو او نااړوندو معاملو تر منځ مشاب
  :بايد په ځانګړې توګه الندې حا لتونه  او حقيقتونه په نظر كې ونيسي

  
كه چيرې . په اړوندو او نا اړوندو معاملو كې تطبيق شوي اجراات بايد سره ورته وي:  اجراات  .أ 

ه ټاكلو كې د دواړو معاملو اجراات سره ورته وي، نو نااړونده معامله به د لېږد د دقيقې بيې پ
كه چېرې اجراات په اړونده او نااړونده معامله كې سره ورته نه وي، په دې . ډېره اغېزمنه  وي

  . صورت كې نااړونده معامله د لېږد د كره بيې په ټاكلو كې اغېزه نه لري
  

شركت د كابل په ) الف(د . شركت افغان سهامي شركت د ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دى) الف(اديب   :بېلګه
همدارنګه .وزير اكبر خان مېنه كې يو پلورنځى پر مخ بيايې چې استعمال شوي نقليه وسايط پكې پلوري

شركت ) ب(د . اميتاز لري %60شركت كې چې يو محدودالمسؤليت شركت دى د راى وركولو ) ب(اديب په 
شركت د موټرو د ) ب(د .  كابل ښار ته څېرمه يو پلورنځى پر مخ بيايې چې د موټرو پرزې پكې پلوري
شركت د پلور لپاره يو ) الف. (ترميم په چارو كې هېڅ ډول مرسته نه كوي او يواځې د موټرو پرزې پلوري

له شركت څخه پرزې ) ب(د تل لپاره د  شركت) الف(د . عراده نقليه واسطه پيري  چې ترميم ته اړتيا لري
شركتونه ) ب(او ) الف(نو . شركتونو سره اړيكي لري)  ب(او ) الف(داسې ګڼل كيږي چې اديب له . رانيسي

له شركت څخه تر السه ) الف(شركت ئې د پرزو په بدل كې د ) ب(هغه بيه چې د . هم له يو بل ته اړوند دي
ري او كه سمون خومادې سره مې 97ددې لپاره چې آيا د لېږد بيه له . ږيپه نامه يادي " لېږ د بيې " كوي د

دوه نااړونده معاملې وجود لري . نه، د عوايدو لوى رياست بايد نااړونده معاملې تر غور الندې ونيسي
) ج. (شركت هم شامل دى) ج(په لومړۍ نااړونده  معامله كې د . چې د عوايدو لوى رياست يي تثبيتوي

دا شركت كابل ښار كې پر . افغان سهامي شركت دى چې كابل ښار ته څېرمه موقيعت لريشركت يو 
شركت د موټرو په ترميم كې مرسته نه كوي او ) ج(د . مختلفو پېرودونكو باندى د موټر پرزې پلوري

شركت شامل دى چې دا يو افغان سهامي ) د(په دويمه نا اړونده معامله كې د   .يواځې پرزې يي خرڅوي
د . شركت د موټرو يو شمېر ميخانيكان استخداموي) د(د .شركت دى او  كابل ښار ته څېرمه موقعيت لري

دا شركت هغه چاته . شركت هر هغه چاته چې د موټرو پرزې رانيسي عالي ميخانيكي خدمات برابروي) د(
) ب(اات ځكه د د لومړي شركت اجر. د ترميم د ټاكنې په برخه كې مرسته كوي چې د موټرو پرزې پيري

) ج(د . شركت معامالت سره ورته دي) ب(شركت معامالت اود  ) ج(شركت اجرااتو سره يو شان دي چې د 
  .شركت معامالت د لېږد د بېې په اړه ښه ثبوت يا سندونه برابروي
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د هغۀ قرارداد شرطونه چې په اړوندو او نا اړوندو معامالتو كې پكاريږي  :د قرارداد شرطونه  .ب 
د تادياتو (د عوايدو لوى رياست بايد د دواړو خواو تر منځ مالي ترتيباتو. ره ورته ويبايد س

  . ته اړوند شرطونه په پام كې ونيسي) شرطونه ، د كار كولو وخت او نورو
  

شركت يوه مجله خپروي ) الف. (افغان سهامي شركت د ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دى) الف(داود د   :  بېلګه
دا شركت له هغو كسانو څخه هم پيسې اخلي چې په . او د مجلو د پلورلو په بدل كې پيسې الس ته راوړي

غان سهامي شركت يو اف) ب. (شركت خاوند هم دى) ب(همدارنګه داود د . مجله كې خپل اعالنات خپروي
كه چېرى يو كس وغواړي چې كوم مكتوب او يا ليكل . دى چې د پېغامونود لېږد په برخه كې خدمت كوي

شوى سند د افغانستان يو ګوټ څخه بل ګوټ ته واستوي ، نو كوالى شي چې د خپل مكتوب د ليږلو په 
شركت ضمانت ) ب. (ركړيله شركت سره اړيكې ونيسي او هغۀ ته د لېږد لپاره پيسې و) ب(موخه د 

نوموړى شركت د سند يا پېغام لېږلو په . وركوي چې مكتوب به په يوه ورځ كې خپل هدف ځاى ته ورسيږي
له ) ب(شركت غواړي ليكلى سند كوم كس ته واستوي ، تل د ) الف(كله چې . افغانۍ اخلي 100بدل كې 

د پېغام ليږلو په برخه كې خدمت  شركت ته) الف(شركت ) ب(شركت څخه استفاده كوي خو كله چې د 
. ترسره كوي، نو دا ضمانت نه كوي چې د نوموړي شركت پېغام به په يوه ورځ كې د هدف ځاى ته ورسېږي

) ب(هغه بيه چې . افغانۍ اخلي 80شركت څخه د هغۀ پېغام رسولو په بدل كې يواځې ) الف(شركت له ) ب(
شركت پېغام د ) الف(مه نه ده دا ځكه په كومه ورځ چې د شركت څخه تر السه كوي ناس) الف(شركت يې له  

) ب. (شركت هم په هماغه ورځ نورو پېرودونكو ته خدمت وړاندى كوي) ب(شركت ته رسېږي ، د) ب(
شركت څخه لږې پيسې ترالسه ) الف(شركت له ) ب. (شركت ته كارنه كوي) الف(شركت په عين وخت كې د 

د كوښښ وكړي چى داسې يو نا اړونده معامله پيدا كړي چې اړوندې ته نو د عوايدو لوى رياست باي. كوي
  .ورته وي

  
په اړوندو او نااړوندو معامالتو كې د خواو لخوا متقبل شوي خطرونه بايد سره :  خطرونه  .ج 

  .وي) مشابه(ورته 
  

امو خاوند شركت كې چي يو افغان سهامي شركت دى او موټرسايكلونه واردوي، د اسه) الف(اديب په   : بېلګه
) ب. (شركت كې چې يو افغان سهامي شركت دى د ټولو پلورل شوو اسهامو مالك دى) ب(اديب . دى

. شركت څخه موټرسايكلونه پېرودلي او په افغانستان كې يې پر پېرودونكو باندى پلوري) الف(شركت له 
ه وخت كې د شركت باندى موټرسايكلونه پلوري، نو د لېږدونې پ) ب(شركت پر ) الف(كله چې 

كه د لېږدونې يا انتقال په وخت كې يو . موټرسايكلونو د تخريب او ورك كيدو له خطر سره مخ كيږي
د . شركت ته) ب(شركت متوجه كېږي نه د ) الف(موټرسايكل تخريب او يا هم ورك شي ، نو خطر ئې 

نا اړوندو معاملو په لټه  عوايدو لوى رياست د نا اړوندو معاملو د تحليل او تجزيې پرمهال بايد د هغو
   .كې وي چې پلورونكى د محصوالتو د انتقال په وخت كې راپېښيدونكي تاوان پرغاړه واخلي

  
د اړوندو او نا . افغانستان له جنګ ځپلي حالت  څخه د وتلو په حال كې دى  :اقتصادي شرطونه  .د 

اړوندو معاملو د تحليل او تجزيي په وخت كې د عوايدو لوى رياست بايد اړوند اقتصادي 
په ځانګړې توګه ، د ګټې هغه اندازه  چې يو شخص ئې په يو جنګ . شرطونه په پام كې ونيسي

چولو سره له اقتصادي فعاليتونوڅخه توقع لري، كيداى شي په يو كې  په پانګه ا هېوادځپلي 
د عوايدو . كې د اقتصادي فعاليتونو د ګټې له اندازې نه ډېره توپير ولري هېوادپرمخ تللي 
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لوى رياست بايد د لېږد د بېې په ټاكلو كې د هغې ګټې اندازې ته پاملرنه وكړي چى د ورته 
  . ه اچونې له دركه الس ته راغلياقتصادي شرطونو الندې مشابه پانګ

  
شركت يو افغان سهامي شركت ) الف. (شركت باندى خپل تحقيقات كوي) الف(د عوايدو لوى رياست پر   : بېلګه

دى چې په چين كې يو اړوند شخص څخه راډيوګانې رانيسي او په افغانستان كې ئې پر مختلفو 
د شركت لخوا د راډيوګانو په بدل كې وركړل شوې  ددې معلومولو لپاره چې آيا. پلورنځيو باندې خرڅوي

كې د اړوندو  هېوادبيه معقوله ده او كه نه ، د عوايدو لوى رياست كوالى شي چې په يوۀ پرمخ تللي 
د داسې معاملو د ارزونې په وخت كې د . اشخاصو تر منځ تر سره شوي معامالت تر غور الندى ونيسي

دا موضوع په پام كې ونيسي چې آيا د افغانستان ځانګړي اقتصادي  عوايدو لوى رياست بايد په ځير سره
  .شرطونه د الرښود په برابرولو كې د پورته ذكر شوو معامالتو اغېزه كموي او كه نه

  
بيې په ټاكلو كې بايد عين خدمات او شتمنۍ په د كره د لېږد  :د شتمنيو او خدماتو تر منځ ورته والى

كه په اړونده معامله كې د موټر پلور شامل وي، نو د . وي ېتو كې شاملاړوندو او نا اړوندو معامال
عوايدو لوى رياست بايد كوښښ وكړي چې د مقايسه كېدو وړ نااړونده معامالت چې د موټر پلورل پكې 

دعوايدو لوى رياست بايد پر هغه نااړوندې معاملې باندې باور ونه كړي چى د موټر . شامل وي پيدا كړي
  .ورل په كې شامل وي ځكه چې د موټر سايكل پلورل د موټرله پلورلو سره توپير لريسايكل پل

  
په ځانګړو قضيو يا حاالتو كې په دې اړه تغير راوستل ضروري دي چى آيا اړوند او نااړونده معامله يو بل    6. 97

  .سره د مقايسه كيدو وړ دي او ك نه
  

افغانيو په بيه د موټر ) 300000(شركت باندى د ) ب(په ترڅ كې پر  شركت  د يوې اړوندې معاملې) الف(د    :بېلګه
شركت ته د پرزو د لېږد پر مهال د ) ب(شركت د ) الف(د پلور شرطونه دا ايجابوي چې . پرزې پلوري

د عوايدو لوى رياست يوه معامله تثبيته كړيده چې پورته ذكر شوي . تخريب او ورك كېدو خطر ومني
په نااړونده معامله كې اخستونكى د مالونو د لېږد پر مهال د تخريب . سه كېدو وړ دهمعاملې سره د مقاي

پدې صورت كې د عوايدو لوى رياست په نااړونده معامله كې استفاده . او يا وركيدو خطر متقبل كيږي
چې په يوه شوې بيه په نااړونده معامله كې  د مالونو د پلور د بيې تخمين په موخه په هغه اندازه تغيروي 

  . اړونده معامله كې صورت نيسي
  

تطبيق كيداى شي د هغې واحدې ) شوې دى تشرېح الندې (په ځينو مواردو كې  د بيې ټاكلو د ميتود   7. 97
پايلې د رامنځ ته كيدو باعث شي چې د بيې ټاكلو د لېږد څركندونه وكړي او يا هم د بيې د ټاكنې ميتود د 

كه چيرې يوه اړونده معامله د ټولو اسهامو او موادو له مخې نا . سبب شي ډېرو نتيجو د رامنځته كېدو
اړوندو معاملو سره ورته والې ولري او يا هم د تغير وړ وي، نوموړي معامالت له هر پلوه سره ورته ګڼل 

كه چيرې د . كيږي او پدې صورت كې ټول السته راغلې پايلې د لېږد يو شمېر  معقولې بيې رامنځته كوي
اليه وركوونكي د لېږد بيه الس ته راغلو پاېلو سره سمون ولري، نوپايلې بايد په درې مختلفو كټګوريو م

په دويمه كټګورۍ كې . تر ټولو ټيټې  پايلې شاملې دي %25په لومړۍ كټګورۍ كې . ووېشل شي
ماليه كه چيرې د . پايلې شاملې دي %25پايلې او په درېيمه كټګوري كې ورورستۍ  %50راتلونكي 

كه چيرى د لېږد بيه په . وركوونكي د لېږد بيه د دويمې كټګورې لمخې وي ، نو د لېږد بيه تغير نه كوي
لومړۍ اويا درېيم ه كټګورۍ كې راشي ، نو د عوايدو لوى رياست درېيم ې كټګورۍ سره د سمون لپاره د 

  .نوموړې بيې د بيا ټاكلو واك لري



 258  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

. دى او د يوۀ كاناډائي سهامي شركت د ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دىاديب د افغانستان تبعه   : بېلګه 1
كاناډائي شركت . همدارنګه، اديب د يو افغان سهامي شركت د ټولو پلورل شوو اسهامو مالك هم دى

افغان سهامي شركت له دغو . مواد ، دجامو رنګ او د قلم رنګ پر افغاني شركت باندى پلورياومه 
يو په توليد كې كار اخلي او وروسته ئې په ټوله نړۍ كې پر خپلو پېرودونكو باندى رنګونو څخه د غال

د عوايدو لوى رياست د مقايسه كېدو وړ څلور معاملې پيدا كوي چې د رنګ پلورل هم پكې شامل .پلوري
  . دي

  :الس ته راغلې پايلې په الندى ډول ذكرشوي دي
  

  افغانۍ في ليتر 100   د مقايسه كېدو وړلومړۍ معامله             
  افغانۍ في ليتر 300د مقايسه كېدو وړ دويمه معامله                
  افغانۍ في ليتر 380د مقايسه كېدو وړدرېيم ه معامله               

  افغانۍ في ليتر                                                       500د مقايسه كېدو وړڅلورمه معامله               
   

كه چيرى دا ټولې نا اړونده معاملې په مهمو مواردو كې له اړوندو معاملو سره مشابه وي ، نو د لېږد 
ې كه چيرې اړوند معامالت پورته ذكر شو. پورې ده 500څخه تر  100مناسبو بيو سلسله ديوۀ ليتر په سر 

  .سلسلې سره سمون ولري، نو بايد تغير و نه مومي
  

د مقايسه كېدو وړ معامالت په . بيلګې حقيقتونو ته ورته دي ۍپدې بېلګه كې ذكر شوي حقيقتونه د لومړ:  بېلګه 2
ددې لپاره چى په ټولو مهمو مواردو كې د . ټولو مهمو مواردو كې اړوندو معاملو سره مشابه نه دي

د مقايسه .ړوند معامالت نااړوندو معاملو سره ورته والى ولري تغيرات منځته رشيمقايسه كيدو وړ ا
د مقايسه كېدو وړلومړۍ معامله د وروستني . كېدو وړ معامالت بايد په كټګوريو باندې ووېشل شي

د مقايسه . پايلى ښيي) %50(د مقايسه كېدو وړ دويم او درېيم  معاملې منځني . پايلو ښودونكې ده 25%
كه چيرې كاناډائي شركت پر افغاني شركت د . نتايجو كې قرار لري %25دو وړ څلورمه معامله په لومړۍ كي

  .افغانيو څخه په كمه بيه وپلوري، نو د ليږد بيه بايد تغير ونه كړي 500څخه ډېر باندى في ليتر رنګ له  100
   

داسې مواردو كې ټولې پايلې سره جمع په . عدد كې نه ضرب كيږي) 4(په ځينو حاالتو كې د پايلو شمېر په 
الس ته راغلى اوسط حد . كيږي او بيا د اوسط حد پيداكولو لپاره د پايلو په تعداد باندى وېشل كيږي

الس ته راغلى رقم په لومړۍ كټګورۍ ذكر . باندى تقسيم شي 2بايد ترټولو ټيټې پايلې سره جمع او پر 
باندى  2حد بايد ترټولو لوړې نتيجې سره جمع او بيا پر  اوسط. شوې  كې  ترټولو لوړه پايله وركوي

  .الس ته راغلى رقم په درېيم ه كټګورۍ كې ذكر شوې  تر ټولو ټيټه پايله وركوي. ووېشل شي
  
اديب . اديب د افغانستان تبعه دى او د يو كاناډائي سهامي شركت د ټولو پلورل شوو اسهامو خاوند دى : بېلګه 3

كانادائي شركت خام مواد ، . ان سهامي شركت ټولو پلورل شوي اسهام په واك كې لريهمدارنګه د يو افغ
افغان سهامي شركت له دغو رنګونو څخه د . دجامو رنګ او د قلم رنګ پر افغان شركت باندى پلوري

 د عوايدو. غاليو په توليد كې كار اخلي او وروسته ئې په ټوله نړۍ كې پر خپلو پېرودونكو باندى پلوري
  . معاملې پيدا كوي چې د رنګ پلورل هم پكې شامل دي 7لوى رياست د مقايسه كېدو وړ 

  : الس ته راغلې پايلې په الندې ډول ذكرشوي دي
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  افغانۍ في ليتر 100د مقايسې وړ لومړۍ معامله                    
  افغانۍ في ليتر 300دويمه معامله                      د مقايسې وړ 

  افغانۍ في ليتر                     380د مقايسې وړ درېيمه معامله                    
  افغانۍ في ليتر 500د مقايسې وړ څلورمه معامله                   

  افغانۍ في ليتر 520         د مقايسې وړ پنځمه معامله               
  افغانۍ في ليتر 540  د مقايسې وړ شپږمه معامله                   

  افغانۍ في ليتر 600د مقايسې وړ اوومه معامله                      
  

د داسې توپيرونود له منځه وړلو . د پورته ذكرشوو او كنترول شوو معاملو تر منځ توپيرونه وجود لري
اووه پايلې موجودې . د يو شمېر  معقولو پايلو سلسله بايد جوړه شي. لپاره تغيرات نه شي راوړل كيداى

دو وړ پر څلورمې معاملې كله چې د مقايسه كېدو وړ په اوومه معامله كې ذكر شوى رقم د مقايسه كې. دي
السته راغلي نتيجې بايد سره جمع او د مقايسه . كسر حاصل الس ته راځي)  1 3/4( باندى تقسيم شي، نو  

ترټولو ټيټه پايله . كيږي 420د اوسط حد الس ته راغلى رقم . كېدو وړ پر اوومه معامله باندى ووېشل شي
په همدې . ده 600تر ټولو لوړه پايله ).  420+100/ (2ده  260ده نو د لومړۍ كټګورۍ تر ټولو لوړه درجه  100

كه چيرې د كاناډايي شركت لخوا اخستل شوې بيه له . ده 510دليل د درېيمې كتګورۍ تر ټولو ټيټه درجه 
  .څخه ټيټه وي ، نو پدې صورت كې بايد تغير نه شي 510څخه لوړه او د  260

  
بيې په لېږد كې څه تغيرات صورت ومومي، نو د عوايدو لوى رياست كه چيرې د يوۀ ماليه وركوونكي د   8. 97

بايد هغه تغيرات ومني چې په اړونده معامله كې شاملو ماليه وركوونكو لخوا په الس ته راغلو عوايدو 
كه چيرې د بيې په ټاكلو كې تغير د يوۀ اړوند ماليه وركوونكي په عوايدو كې د ډېريدو . كې منځ ته راځي
نو بايد په اړونده معامله كې د شاملو اړوندو ماليه وركوونكو په عوايدو كې د كمښت په  سبب شي ،

  .موخه تغيرات رامنځته شي
  

ترهغه مهاله رامنځته نه شي چې د اصلي بدلون نهايي ټاكنه ترسره شوې تغيرات  بايد موازي   .أ 
  . نه وي

  
) الف(اديب د ازبكستان هېواد تبعه ده چې د . شركت يو ازبك شركت دى) ب(شركت يو افغان او ) الف( : بېلګه 1

د . شركت ته سامانونه په كرايه وركوي) ب(شركت )  الف. (شركتونو د ټولو اسهامو خاوند دى) ب(او 
 100000د  شركت څخه السته راوړي) ب(شركت يې د ) الف(عوايدو لوى رياست پوهېږي هغه پيسې چې 

افغانيو په اندازه له هغو پيسو څخه ډېرې دي كومې چې په ورته معاملو كې د نا اړوندو ماليه وركوونكو 
كله چې . شركت عوايد ډېروي) ب( افغانيو په اندازه د 100000د عوايدو لوى رياست د . لخوا اخستل كېږي

بله هر ډول ماليه وركړي، نو د عوايدو شركت د عوايدو ډېريدل و مني او هم د داسې زياتوالي له ك) ب(
  . لوى رياست د كرايې په ماليه كې كموالى راولي

  
يمه بېلګه كې د 2پدې بېلګه كې ذكر شوي حقيقتونه د لومړۍ بيلګې حقيقتونو سره ورته دي ، خو په دو:  بېلګه 2

ى رياست بايد د د عوايدو لو. سهامي شركت د عوايدو لوى رياست موقف تر پوښتنې الندى راولي) ب(
كرائې وركولو په پام كې نيولو سره د ذمت ماليه كمه نكړي مګر تر هغې چى د كرائې د وروستي محصول 

  .اندازه وټاكل شي
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د يو شان بدلونونو د راوستلو په صورت كې كيداى شي اړوند ماليه وركوونكي د لېږد بيې   :  ب
نو ځكه د يوشان . نقدي لېږد ترسره كړيسره خپل د دفترونو او سندونو پرتله كولو په موخه 

بدلون راوستلو په صورت كې بايد اړوندو ماليه وركوونكو ته اجازه وركړل شي تر ) موازي(
څو په خپلو دفترونو او سندونو كې د رسيد او د وركړې وړ پيسې په خپله خوښه د الندى 

  .خصوصياتو له مخې وټاكي
  

ال له وروستۍ ورځې نه منځ ته راشي چې د رسيد او وركړې وړ پيسې بايد د هغۀ ك .1
  ، ه معامله په كې تر سره  شوې دهاړوند

كټانې يو مناسب نورم د رسيد او وركولو وړ پيسې بايد له هماغې نيټې څخه د ټ  .2
 ، محاسبه كړي

د رسيد وړ او وركړې وړ مبلغ بايد هغه پيسې وي چې په معامله كې تري استفاده شوې  .3
 ، اوده

كړې وړ پيسې بايد دومره ډېرې وي چې د لېږد دبيې د ټاكڼې ټول د رسيد وړ او ور .4
نوموړې پيسې بايد د لېږد بيې د ټاكڼې له  . تغيرات تر خپل پوښښ الندى راولي

د رسيد او وركړې وړ پيسو رامنځته كول بايد له شاملو . تغيراتو څخه ډېرې نه وي
  . و د اضافي ماليې تابع و نه ګرځويي هېڅخواووڅخه  

 
سهامي شركتونه د اديب ) ب(او ) الف. (افغان سهامي شركت دى) ب(ازبك سهامي شركت او ) الف(  :ېلګهب

شركت باندى ) ب(پر ) ونډې(شركت خپل اسهام )) الف((كال كې  1386په . نومي افغان تر واك الندې دي
كال كې  1388ياست په د عوايدو لوى ر.  د پلورلو په بدل كې ټول تاديات په افغانيو سره شوي دي. پلوري

) الف(له څېړنې څخه وروسته د عوايدو لوى رياست پوهېږي چې د . شركت اظهارليك څاري) ب(د 
شركت د ) ب(د عوايدو رياست د . شركت باندى د لېږد وضع شوې بيه ډېره لوړه ده) ب(شركت لخوا پر 

ايدو لوى رياست لخوا د سندونو له شركت د عو) ب. (افغانيو په اندازه زياتوي 1000000ماليې وړ عوايد د 
) ب(او ) الف. (ارزونې سره موافقه كړې او په افغانستان كې پرعايداتو باندى اضافي ماليات تاديه كوي

كال په وروستۍ  1386افغانۍ د  1000000چې د رسيد او وركړې وړ ) جوړ راځي(شركتونه داسې روغه كوي 
) الف(شركت له ) ب(د وركړې وړافغانۍ او  1000000ته  شركت) ب(سهامي شركت ) الف(ورځ تبادله كړي

د دوه شركتونو تر منځ داسې د رسيدوړ او د وركړې وړ پيسې .  د رسيد وړ افغانۍ لري 1000000شركت څخه 
دا . كال د وروستۍ ورځ نه د پيسو وركولو تر وروستې نېټې پورې د ټكټانې يو مناسب نورم ولري 1386د 

رسيد وړ او د وركړې وړ پيسو برخو د منځ ته راوړل د د بيې سره معادلې دي،  نو چې دغه پيسې د لېږد 
  .شركتونو د اضافي ماليې تابع ګرځي) ب(او ) الف(

  
د  اړوندو خواوو تر منځ د پيشكي پور په پام كې نيولو سره د ټكټانې د نورم د ټاكنې طريقه په دې مقرره   9. 97

  .كې په څرګنده توګه بيان شوې ده
  

د ټكټانې مناسب نورم له هغۀ نورم څخه عبارت دى چې د ورتو شرطونو له مخې د وركړل شوي   .أ 
د مناسب نورم د ټاكلو په موخه د . پور نه وروسته د دوه نااړوندو اشخاصو تر منځ تطبيقيږي

عوايدو لوى رياست بايد د بيا وركړې په اړه د پور د ميعاد، د بيا وركړو د اسانتياوو او 
  .په ګډون د ټولو پورونو شرطونه  و ارزوي تضمينونو
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اديب يو . لمريزكال په اوږدو كې په امريكا كې ژوند كوي 1386اديب يو افغان مېشت شخص دى چې د   :بېلګه 1
ټكټانه  %13دغه پور . پور وركوي 1000000افغان سهامي شركت ته چې په بشپړه توګه دده په واك كې دى 

. دغه پور د كوم ضمانت له مخې نه دې وركړل شوى. كې بايد بېرته وركړل شيكلونو په موده  10لري او د 
افغان . يعنې اديب د پور په بدل كي د سهامي شركت د شتمنۍ په شان كوم ضمانت نه دى تر السه كړى

كلونو كې وركړل شي له يوۀ بانك څخه تر  8سهامي شركت دا سې څرګندوالى شي هغه پور  چې  بايد په 
ټكټانه بايد د  %13ټكټانه لري نو د اديب لخوا وضع شوې  %12اوله بانك څخه اخستل شوى پور السه كړې 

  .يوۀ مناسب نورم په توګه و ګڼل شي
  
ل د لومړۍ بيلګې پيل ته ورته دى ولې يواځې توپير يې په دې كې دى چې  په دى بېلګه يد دغې بېلګې پ  :بېلګه 2

په دغه حالت كې بانك پور د ښه .  كلونو كې بيرته وركړل شي  3په كلونو كې نه بلكه  8كې د بانك پور په  
نورم مناسب دې بايد  %13اديب او د دۀ افغان سهامي شركت پردې اساس چې . سنجش ښكارندوى نه دى

د بيلګې په توګه هغوى كوالى شي هغۀ نورم ته مراجعه وكړي چې .  پر متفاوتو مداركو باندى اتكا وكړي
  . مهالو پورونو باندې وضع كوي بانك يې پر اوږد

  
د عوايدو لوى رياست بايد د ټكټانې د مناسب نورم په پام كې نيولو سره طرزالعملونه صادر   .ب 

همدارنګه له وجوه څخه د ګټې اخيستنې په موخه په بازار كې د ټكټانې نورم بايد د . كړي
ل د افغانستان بانك د بېلګې په توګه، اوس مها. افغانستان بانك لخوا وضع شوى نورم وي

ورځنى يادښت د يوۀ اندازه ټكټانې سره صادر كړې دى چې كله كله د تطبيق وړ  30د پانګې يو 
يو پور چې د بېرته وركړې ميعاد يې له يوكال څخه لږ وي، په هغه صورت كې چى يو . دى

 ورځنيز يادښت) 30(دى او د پانګې پر ) %3(مناسب نورم ګڼل كيږي چى وضع شوى نورم 
اړوندو اشخاصو ته تل اجازه وركول كېږي چى په كړنالره كې د بازار له ذكر .باندى وضع شي

د يو مختلف  نورم نه د استفادې سره . شوي نورم نه پرته ، له نورو نورمونو څخه ګټه واخلي
  .ماليه وركوونكى بايد ثابت كړي چې دغه نورم د پورتنۍ فقرې لمخې يو مناسب نورم دى

  
قره كې څرګنده فيوه اړونده معامله كې پر خدمتونو باندى د يوۀ مناسب محصول د ټاكنې طريقه پدې په   10. 97

  .شوې ده
  

نوموړى . يو شخص اكثراً اړوند شخص باندى د خدمتونو په بدل كې محصول وضع كوي  .أ 
شخص دغه محصول  هغه وخت كې وضع كوي چې د خدمتونو السته راوړونكى له خدمتونو 

سه كړي او يا دا چې دغه خدمتونه د هغو خدمتونو له جملې څخه وي چې څخه ګټه تر ال
كه چيرې له خدمتونو څخه ګټه تر السه نه شي . نااړونده شخص يې په بدل كې تاديات وركوي

او يا هغه خدمتونه وي چې نا اړونده شخص يې په بدل كې تاديات نه وركوي، نو محصول پرې 
 . نه وضع كېږي

  
يو افغان  سهامي شركت ټول پلورل شوې ( شركت ) ب(ت يو پاكستانې سهامي شركت دى او د شرك) الف(  :بېلګه

) ب(شركت په دوامداره توګه خپل استازى افغانستان ته استوي تر څو د ) الف(د . ونډې په واك كې لري
خه د شركت لخوا له برابر شوو خدمتونو څ) الف(د . شركت اجراات وڅاري او مالي معلومات يې وارزوي

شركت كومه ځانګړې ګټه نه تر السه كوي او هم د هغو خدمتونو څخه نه شمېر ل كيږي چې يو نا ) ب(
شركت بايد د دغو خدمتونو له ) الف(د . شركت ته پيسې وركوي) الف(اړونده شركت يې په بدل كې د 
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شركت  ) ب(د پر شركت باندى محصول وضع نه كړي او كه چيرې پرى محصول وضع كړي، نو ) ب(دركه د 
  . پر عايداتو باندى دمالياتو په وركولو كې د مجرائي مستحق نه دى

  
دغه . كه چيرې يو شخص د خدمتونو په بدل كې پر يو اړوند شخص باندى محصول وضع كړي  .أ 

محصول بايد د ورته خدمتونو له مخې پر نااړونده شخص باندى وضع شوي محصول له مبلغ 
  . سره معادل وي

  
) ب(همدارنګه عزيز د . امريكايي سهامي شركت  ټولې پلورل شوې ونډې په واك كې لري) الف(عزيز د   :بېلګه

شركت په افغانستان كې خپلو ) ب(د. افغان سهامي شركت ټولې پلورل شوې ونډې په اختيار كې لري
د . شركت ته مشورې وركوي) ب(شركت د ) الف(د. پېرودونكو ته مخابراتي خدمتونه وړاندى كوي

د . شركت لخوا په وړاندى شوو خدمتونو كې شامل دي) الف(كمپيوټر د ترميم او پياوړتيا خدمتونه  د 
شركت لپاره مستقيمه ) ب(شركت ته وړاندى شوي خدمتونه په حقيقت كې د ) ب(شركت لخوا د ) الف(

ص ته پيسې ګټه برابروي او له هغو خدمتونو څخه ګڼل كېږي چې يو شخص يې په بدل كې نااړونده شخ
پر شركت باندى محصول وضع ) ب(شركت كوالى شي د خپلو خدمتونو په بدل كې د ) الف(د . وركوي
وضع شوې مبلغ بايد د ورته خدمتونو له مخې پر نااړونده شخص باندى له وضع شوي مبلغ سره برابر . كړي
  . وي

  
باندې د مناسب محصول د ټاكلو طريقه د اړوندو اشخاصو ترمنځ د ملموسې شتمنۍ پر كرايې يا اجارې    11. 97

په لنډه توګه بايد ووايو چې پر كرايې او اجارې باندې محصول  له هغۀ مبلغ څخه . قره كې شامله دهفپه دغه 
  .عبارت دى چې په ورته حاالتو كې د ورته شتمنيو له دركه پر نااړونده شخص باندى وضع كېږي

  
شتمنۍ پر پلوراو لېږد باندې د مناسب محصول د ټاكلو طريقه په  د اړوندو اشخاصو ترمنځ د ملموسې   12. 97

په لنډه توګه بايد وويل شي چې د اړوندو اشخاصو تر منځ د ملموسې شتمنۍ پر . قره كې شامله دهفدغه 
  :نوموړي طرېقې عبارت دي له   .پلور او لېږد باندې مناسب محصول  ټاكلو لپاره پنځه طريقې وجود لري

  
  ،بيوطريقه ودونكو نااړوندد مقايسه كې .1
 ،د بيا خرڅولو د بيې طريقه  .2
 ،له لګښت سره د اجورې د جمع طريقه .3
 ، اود معاملو له دركه د خالصې ګټې طريقه .4
  .نا مشخصه طريقه .5

 
  .د مقررې له مخې ټاكل شوې طريقه ده) 5. 105(تر ټولو غوره طريقه د 

  
مقصد په اړوندو معاملو كې پر ددې طريقې نه : د مقايسه كېدونكو نااړوندو بيوطريقه  .أ 

ملموسو شتمنيو باندې د وضع وړ بيه او په نااړوندو معاملو كې پرملموسو شتمنيو باندى د 
 .وضع وړ له بيې سره  مقايسه كول دى

  
يو ) ب(يو فرانسوى او ) الف. (شركتونو ټول پلورل شوي اسهام په واك كې لري) ب(او ) الف(عزيزد   :بېلګه 1

) الف(شركت له ) ب. (شركت باندى اوسپنيز پايپونه خرڅوي) ب(شركت پر ) الف(د . افغان شركت دى
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. شركت څخه اوسپنيز پايپونه پيري او په افغانستان كې  ورڅخه په خپلو ودانيزو فعاليتونو كې كار اخلي
ي دي چې د پلور په قرارداد كې داسې ويل شو. افغانيو په بدل كې پلوري 50شركت يو متر پايپ د ) الف(د 

) ب(د. شركت له فرانسې څخه تر افغانستان پورې د پايپونود ليږد له دركه ټول خطرونه په غاړه لري) الف(
 42يا  40شركت كوالى شي ثابت كړي چې همدا ډول يو متر پايپ له نااړوندو چينائې شركتونو څخه د 

څخه تر افغانستان پورې د  افغانيو په بدل كې اخيستالى شي او همدارنګه نوموړي شركتونه له چين
شركت ته د لېږد بيه بايد داسې تغير شي ) ب(شركت څخه د ) الف(له . ترانسپورت مسؤليت پر غاړه اخلي

افغانۍ  42شركت باندې ) ب(شركت د پايپ په بدل كې پر ) الف(او د دې حقيقت څرګندوى هم وي چې د 
  .وضع كړي دي

  
تونه په لومړۍ بېلګه كې له ذكرشوو حقيقتونوسره ورته وي پرته چې له په دې بېلګه كې ذكر شوي حقيق : بېلګه 2

له چين څخه تر افغانستان پورې د ترانسپورتي لېږدونې خطر په غاړه ) رسوونكي(دى چينائي برابرونكي 
 5د افغانستان د عوايدو لوى رياست د اټكل له مخې د پايپونو د لېږد له كبله پر هر پايپ باندې له . نه لري

افغانيو پورې د بيمې لګښت ټاكي، له همدې كبله د لېږد په بيې كې بدلون راوستو ته اړتيا نه ليدل  10نه تر 
  .كېږي

  
دا طريقه ددې لپاره استفاده كيږي چى آيا په يوۀ كنترول شوې  :د بيا خرڅولو د بيې طريقه  .أ 

معامله كې وضع شوې پيسې له يوۀ نااړوند شخص سره په عين معامله كې الس ته راغلې 
نا خالصه ګټه د توليداتو له دركه الس ته راغلي عوايد منفي . ناخالصه ګټه مناسبه ده او كه نه

نا خالصه ګټه د اعالناتو يا ټكټانې لګښتونو په . دهد توليدي جنسونو لګښتونو سره مساوي 
د لېږد د مناسبې بيې ټاكلو په موخه دنا خالصې ګټې مناسبه فيصدي د بيا . واسطه نه كمېږي

د ناخالصې ګټې مناسبه فيصدي له هغۀ فيصدي څخه . پلورلو تطبيق وړ بيې كې ضربېږي
د شتمنۍ بيه له هغې بيې څخه . اځيعبارت دى چې د ورتو شتمنيو د پلور له دركه الس ته ر

په ځانګړې . عبارت ده چې اړونده خواوې پر نااړونده اشخاصو باندې شتمنۍ پلورلې ده
توګه، دا طريقه هغه وخت پكاريږي چې له اړوندو خواو څخه يوه خوا په شتمنۍ باندې د كوم 

په . اونيسياساسى او ذاتي ارزښت زياتولو نه پرته ملموسه شخصي شتمنۍ وپلوري او ر
دا چې دغه طريقه د غورې . قطي كې بندول، ليبل وهل د شتمنۍ اصلي ارزښت نه تشكيلوي

فقره كې د ذكر شوو فكتورونو له مخې ټاكل  5. 97طريقې په توګه وګڼل شي او كه نه ، په 
  .كيږي

  
ول پلورل شوي ټ)  افغان سهامي شركت(شركت ) ب(او د ) ازبكي سهامي شركت(شركت ) الف(اديب د  :بېلګه 1

د . شركت باندې پلوري) ب(توليدونكي جنراتورونه پر  برېښناشركت د ) الف(د . اسهام په واك كې لري
شركت دغه جنراتورونه په افغانستان كې پر پېرودونكو باندې خرڅوي او د هر جنراتور د پلور له ) ب(

شركت ) الف(افغانيو په بدل كې له  18000شركت هر جنراتور د ) ب(د . افغانۍ الس ته راوړي 20000دركه 
شركت خالصه الس ته راغلې ) ب(د. افغانۍ ده 20000د جنراتور د تطبيق وړ د پلورلو بيه . څخه رانيولى دى

  .ده %10د ناخالصې ګټې فيصدي ). افغانۍ 18000-20000(افغانۍ ده  2000ګټه 
  
ې د ذكر شوو حقيقتونو سره يواځې دومره توپير په دې بېلګه كې ذكرشوي حقيقتونه په لومړۍ بېلګه ك  : بېلګه 2

شركت رقيبان له نا ) ب(لرلو سره ورته والې لري چې پدې بېلګه كې د عوايدو لوى رياست ټاكي چې د 
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همدارنګه نوموړې رياست معلوموي چې دغو شركتونو د ګټو . اړوندو شركتونو څخه جنراتورونه رانيسي
  :فيصدي په الندې توګه تر السه كړي ده

  
  %12    شركت             ) ج(
  %15  شركت                ) د(
  %18  شركت               ) و(
                                                                                                                          %22       شركت           ) ـه(

  
څخه  %12شركتونو پلورل شوي توليدات له يو بل سره سره توپير لري، نو له ) و( او) ـه( ،)د(،) ج(دا چې د 

شركت يې د جنراتورونو د ) ب(څخه ټيټه فيصدي د هغې ناخالصې ګټې اندازه ښيې چې  %22لوړه او له 
ه كوالى شي ګټې د ټاكلو په موخ %12شركت ) ب(دعوايدو لوى رياست د .  پلورلو له دركه الس ته راوړي

  .شركتونو تر منځ د لېږد بيې ته تغير وركړي) ب(او ) الف(چې د 
  

داطريقه د هغو پيسو په پام كې نيولو سره د لېږد د  : لګښت سره د اجورې د جمع طريقهله   .ب 
مناسبې بيې ټاكلو په موخه استعمالېږي چې ور سره د شتمنۍ د پلورلو بيه د شتمنۍ د توليد 

د شتمنۍ " دګټې فيصدي. "په توګه بلل كېږي" ګټې"دا ډېروالې د . د لګښتونو څخه ډېريږي
له دغې طريقې څخه د . ه عبارت دىدتوليد په لګښت باندې د ګټې له ډېر شوي نسبت څخ

توليد ، په كارتنونو كې د توليداتواچولو او د نورو اجناسو توليداتوكې چې په اړونده 
  . اشخاصو پلورل كېږي، استفاده كيږي

 
مناسبه ناخالصه ګټه په نااړونده معامله كې د الس ته راغلې ګټې د فيصدۍ په پام كې نيولو سره 

څخه په يوه اړونده معامله كې د يوۀ اړوند ماليه وركوونكي د شتمنۍ د توليد پر له دغه طريقې  .حسابيږي
ګټه )  د مناسبې نا خالصې ګټې په زياتوالي سره( لګښت باندې د يوې مناسبې بيې د ټاكلو په موخه 

 .اخيستل كېږي
  

ټول پلورل شوي ) شركتبرتانوى سهامي (شركت )  ب(او د ) افغان سهامي شركت (شركت ) الف(وحيد د   : بېلګه 1
شركت باندى يې ) ب(شركت په افغانستان كې غالۍ توليدوي او پر ) الف(د . اسهام په واك كې لري

شركت ) ب(شركت  پر ) الف. (شركت دغه غالۍ په برتانيه كې پر پېرودونكو باندى پلوري) ب(د . پلوري
 25000لپاره د هرې غالۍ د توليد لګښت  شركت) الف. (افغانيو په بدل كې پلوري 30000باندى هره غالۍ د 

 25000(يعنې  %20د ګټې فيصدي . افغانيو ته رسيږي 5000شركت الس ته راغلې ګټه ) ب(د .  افغانۍ دى
  )افغانۍ  5000: افغانۍ 

  
د دې بېلګې حقيقتونه د لومړۍ بېلګې حقيقتونو ته ورته دي خو پدى بېلګه كې د عوايدو لوى رياست په   : بېلګه 2

ن ځاى كې د غالۍ د توليد درې نورې كارګاوې په نښه كوي چې له دغې ليارې په اروپا كې پر نااړوندو عي
د عوايدو لوى رياست داسې انګېري چې پورتني ياد شوي درې . اشخاصو باندې دغه غالۍ پلوري

   شركت ته ورته لګښتونه تر سره كوي او د ګټې مختلفې فيصدي الس ته راوړي) الف(شركتونه د 
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   %16شركت              ) ج(
   %22شركت              ) د(
   %23شركت            ) هـ(

  
شركت په شان د ورته شرايطو ) الف(شركتونه د ) ـه(او ) د(، ) ج(د عوايدو لوى رياست معلوموي چې د 

د درې واړو شركتولخوا د الس ته راغلو ګټو څخه يو لړ نورې ګټې تر السه . سره سم عين اجناس برابروي
ډول بدلون بايد رامنځ  هېڅشركت د ګټې فيصدي په همدغه سلسله كې قرار لري، نو ) الف(دا چې د . كېږي
  .ته نه شي

  
بېلګې حقيقتونه د لومړۍ بېلګې حقيقتونو ته ورته دي ولې پدې بېلګه كې د عوايدو لوى رياست د  د دې:  بېلګه 3

شركت معاملو ته ورته ) الف(دغه معاملې د . څلورو فعالو نا اړوندو معاملو په اړه معلومات تر السه كوي
يوې نا اړوندې معاملې له د بېلګې په توګه، ځينې هغه غالۍ چې د . دي ولې په اړه يې توپيرونه وجود لري

دعوايدو لوى رياست نه شي كوالى چې په . وړې نه لري %100ليارې پلورل شوي دي په خپل جوړښټ كې  
شركت لخوا ) الف(پر شركت باندى د ) ب(دغه نااړونده معامله كې هغه اندازه تغير رامنځ ته كړي چې د 

  : ودل كېږيد تطبيق وړ فيصدي په الندې ډول ښ. پلور سره برابر شي
  

   %15شركت           ) و(
   %18شركت          ) ز(
   %21شركت         ) ح(
   %24شركت        ) ط(

  
شركت باندى د غاليو له پلور سره په كافي اندازه ورته ) ب(شركت لخوا پر ) الف(دغه نااړوندې معاملې د 

د ګټو مناسبه سلسله  . اندازه السته راوړيوالې نه لري، نو د عوايدو لوى رياست بايد د ګټې يوه مناسبه 
د السته راغلو ګټو په .  له نااړوندو معاملو څخه وباسي %25او  تر ټولو لوړې )%25(تر ټولو ټيټې ګټې 

او لوړه  ٪15د مناسبې ګټې ټيټه اندازه .  ده %24او تر ټولو لوړه ګټه  %15پورتني لست كې تر ټولو ټيټه ګټه 
شركتونو تر منځ د لېږد بيې ته تغير ) ب(او ) الف(كيداى شي د عوايدو لوى رياست د . ده ٪15اندازه 

  .څخه ټيټه شي ٪15څخه لوړه او د  ٪15شركت ګټه د ) الف(وركړي تر څو د 
  

دغه طريقه د ملموسو او غير ملموسو شتمنيو په  :د معامالتو له دركه د خالصې ګټې طريقه  .ج 
  .كې بيان شوي دي14. 97قې ته اړوندې قاعدې  په دغې طري. لېږدولو كې پكاريږي

  
. ملموسو او غير ملموسو شتمنيو په لېږدولو كې پكاريږيدغه طريقې د  :نامشخصې طريقې  .د 

 .كې بيان شوي دي 15. 97دغو طريقو ته اړوندې قاعدې  په 
  

. شوى دى تشرېح خه كې اجورې ټاكلو ميتود په دې بر ېد غير ملموسو شتمنيو د پلور يا لېږد د مناسب   13. 97
كيداى شي چى دغير ملموسو شتمنيو د ليږد يا پلور لپاره د لېږد مناسبې بيې ټاكل كيداى شي خورا ګران 

د غير ملموسو شتمنيو د لېږد د مناسبې بيې ټاكل ددې حقيقت له مخې مغلق كېږي چې د غيرملموسو . وي
رملموسو شتمنيو څخه يو قلم كيداى شي د غي.شتمنيو د استفادې حق په مختلفو برخو وېشل كيداى شي

يوۀ ځانګړي نوم  لهد بېلګې په توګه، يو شخص هلمند واليت كې د غاليود پلور لپاره . څو خاوندان ولري
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څخه د ګټې اخستلو حق لري او همدارنګه يو شخص د باميانو واليت كې د غاليو د پلور لپاره د ورته نوم 
بيې تحليل او تجزيې لپاره لومړى كار د شتمنۍ د خاوند  د غيرملموسو شتمنيو د لېږد د.پكارولو حق لري
كه چېرې غيرملموسې شتمنۍ په قانوني توګه وساتل شي ، نو د شتمنۍ قانوني مالك . معلومول دي

دهغې اصلي مالك ګڼل كيږي مګر دا چې نوموړي شخص د لېږد يو قرارداد په اساس خپل ټول حقونه بل 
منيو د ساتنې په اړه د افغانستان قانون ال هم د جوړېدو په حال كې د غيرملموسو شت. شخص ته وركړي وي

په الندې بېلګو كې داسې فرض شوى دى چې د افغانستان د قانون پر اساس يو شخص په يوۀ واليت . دى
الندى يواځې يوه څرګندونه . كې د سوداګريزو او يا اقتصادي فعاليتونو لپاره يواځې يو نوم كاروالى شي

  .د په افغانستان كې د غيرملموسو شتمنيو د قانون په اړه د كومې نظريې په ډول و نه ګڼل شيده او باي
  
له نوم څخه د ګټې " افغاني غاليو" د افغانستان قانون عزيز ته د هلمند او باميانو واليتونو كې  د   : بېلګه 1

واليتونو كې پلورنځي عزيز كوالى شي ددغۀ نوم الندې په باميانو او هلمند . اخيستنې حق وركوي
د مالياتي . څوك له دغه نوم الندې د غالۍ د پلورنځيو د پرانيستلو اجازه نه لري هېڅپرانيزي او بل 

هدفونو لپاره عزيز په نوموړي واليت كې له دغۀ نوم څخه د ګټې اخستنې په موخه د غيرملموسې شتمنې 
  . خاوند ګڼل كيږي

  
مړۍ بېلګې حقيقتونو ته ورته دي خو يواځې دومره توپير لري چې عزيز له د دې بېلګې حقيقتونه د لو  : بېلګه 2

قرارداد داسې څرګندونه كوي چې عزيز په باميانو واليت كې د . وحيد سره يو قرارداد الس ليك كوي
ددې . افغانيو په بدل كې پر وحيد باندې پلوري 1000000تر نامه الندى خپل ټول حقونه د " افغاني غاليو"

له نوم څخه د ګټې حق لري او " افغاني غاليو" ه وروسته عزيز يواځې په هلمند واليت كې د كار ن
. همدارنګه وحيد به هغه يواځنى شخص وي چې په باميانو واليت كې له دې نوم څخه ګټه اخيستالى شي
 عزيز يواځې په هلمند واليت كې د ملموسو شتمنيو خاوند بلل كېږي او باميانو په واليت كې د

كه چيرې غير ملموسې شتمنۍ په قانوني توګه و نه ساتل . غيرملموسو شتمنيو يواځنې خاوندوحيد دى
شي، نو  به هغه شخص په د غيرملموسو شتمنيو مالك وګڼل شي چې نوموړو شتمنيو ته يې وده وركړې 

و خاوند هغه كه چيرې دوه يا ډېرو اړوندو اشخاصو نوموړو شتمنيو ته وده وركړې وي، نو  د شتمني. وي
  .شخص دى چې د جايداد د اړوندو مستقيمو او غيرمستقيمو لګښتونو ډېرو برخو مسؤل دى

  
يو افغان سهامي شركت او ) الف. (شركتونو د ټولو پلورل شوو اسهامو مالك دى) ب(او ) الف(عزيز د  : بېلګه 3

د نوموړو شركتونو كاركوونكي د ټوكرانو درنګولو يوې نوې . يو ازبكستانى سهامي شركت دى) ب(
انستان د نوموړې پروسې د ودې پر مهال افغ. پروسې ته د ودې وركولو په موخه يوځاى سره كار كوي

دواړه . شركت  څخه  قانوني مالتړوكړي) ب(او يا له ) الف(داسې يو قانون نه لري چې په دې پروسه كې له 
شركتونه بايد ډاډ تر السه كړي چې د هغوى كاركوونكي د رنګولو د پروسې رازونه نورو اشخاصو ته نه 

وخه  له خپل هر يوۀ كاركوونكي سره افشا كوي، نو دواړه شركتونه د پروسې د محرمو رازونو د ساتلو په م
شركت ) ب(افغانې او د  3000000شركت ) الف(دنوموړې پروسې د ودې لپاره د . قرارداد الس ليك كوي

د . شركت د دې محرمې پروسې د امتياز خاوند ګڼل كېږي) الف(د . افغانۍ په مصرف رسوي 2800000
ضروري دى ځكه چې دنوموړو شتمنيو مالك  غيرملموسو شتمنيو دمالك يا د امتياز خاوند معلومول

هغه څوك دى چې ددغو غيرملموسو شتمنيو څخه د استفادې په بدل كې د پيسو السته راوړلو مستحق 
ټول هغه اشخاص چې د غير ملموسې  شتمنۍ په پراختيا كې  مرسته كوي، كوالى شي يواځې . دى

سې شتمنۍ د خاوند معلومول ضرور دى ځكه د غير ملمو. دخپلوخد متونو په بدل كې پيسې ترالسه كړي
د غير . چى هغۀ ته د نوموړې شتمنۍ د استفادې په بدل كې د معاوضې السته راوړلو واك وركړل شوى دى
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ملموسې شتمنۍ په انكشاف كې مرستندويه خواوو ته يواځې د هغوى د خدماتو په بدل كې پيسې وركول 
  .كيږي

  
شركت د نوموړې پروسې ) الف(دا چې . ومړۍ بېلګې حقيقتونو ته ورته ديد دې بېلګې حقيقتونه د ل  :بېلګه  4

شركت ته ور ) الف(مالك دى ، نو نومړى شركت  د بېرته وركړې په  موخه بايد د مناسبې ګټې لګښتونه 
) ب(كه چيرې . شركت ته ور كړي) ب(شركت بايد د خدمتونو په بدل كې نوموړې پيسې د ) الف. (كړي

شركت ) الف(راو فعاليتونو كې نوموړې پروسې څخه كار واخلي نوپه بدل كې يې بايد د شركت په خپل كا
  .ته اجرت وركړي

  
د مالك يا د امتياز خاوند له معلومولو نه وروسته د عوايدو لوى رياست بايد د بيې د لېږد د طريقې نه په 

په لنډه توګه ، د . استفادې سره د غيرملموسې شتمنۍ د لېږد بيې معقوليت او صحت معلوم كړي
) ميتودونه(دغه طريقې . غيرملموسې شتمنۍ د لېږد بيې ټاكلو لپاره د منلو وړ درې طريقې موجودې دي

د د مقايسه كيدو وړ نااړوندو معامالتو ، دمعامالتوله دركه د خالصې ګټې طريقې  او نامشخصو طريقو 
  .څخه عبارت دي

  
دې طريقي مقصد دا دې چى كه چيرى د يوې د  : د مقايسې وړ نااړوندې معاملې طريقه  .أ 

غيرملموسې شتمنۍ د ليږد له دركه د دوه اړوندو اشخاصو ترمنځ وضع شوى مبلغ په عين 
معامله كې د دوه نااړوندو اشخاصو تر منځ وضع شوي مبلغ سره مقايسه شي، نو آيا مناسب 

وندو اشخاصو تر منځ دا طريقه يواځې هغه وخت استفاده كيږي چې د نااړ  .به وي او كه نه
  .ورته معامله وليدل شي

  
عزيز . سوداګريز نوم څخه د استفادې  حق لري"  افغاني غاليو" له عزيز په هلمند او باميانو واليتونو كې   : بېلګه 1

په بدل كې د راتلونكو شپږو كلونو لپاره نوموړې امتياز  %5هلمند واليت كې د هركال  غاليود پلور څخه د 
اجرت په بدل كې د راتلونكو شپږو  %3يز په باميانو واليت كې دغه امتياز د هغۀ د كلني پلور عز. وركوي

د عوايدو لوى رياست پريكړه كوي چى ولې هلمند واليت كې د . كلونولپاره خپل زوى اديب ته وركوي
ري، پدې اړه كوم له نوم څخه ګټه اخستنه د باميانو واليت په پرتله لږ او يا ډېر ارزښت ل" افغاني غاليو"

د عوايدو لوى رياست واك لري چې د عزيز نومي عوايد ددې حقيقت روښانه كولو په . مؤجه دليل نشته
  .السته راوړي %5موخه وټاكي چې هغه د خپل د ځوى د پلور څخه 

  
ايي شركت يو كاناډ) ب(يو افغان او ) الف. (شركتونو ټول پلورل شوي اسهام لري) ب(او ) الف(عزيز د   : بېلګه 2

) الف(د. شركت په افغانستان كې د ګازلرونكو مشروباتو د پلور په پروسه كې مصروف دى) الف. (دى
شركت د فعاليتونود پر مخ وړلو په موخه د خپلې اړتيا وړ بوتلونه او قندي محلول له افغانستان نه 

مشروبات توليد او د پلور  د بوتلونو او قندي محلول تر السه كولو وروسته ګازلرونكي. بهرڅخه واردوي
شركت محرم حق لري او د هغې پر اساس كوالى شي نوموړي ) ب(د . لپاره يې بازار ته وړاندى كوي

په بدل كې نوموړې  %5شركت د ټولو عايداتو ) ب(د . مشروبات په پالستيكي بوتلونو كې تيار كړي
) ج(د . ركتونو سره كومه اړيكه نه لريش) ب(او ) الف(شركت د ) ج(د . شركت  ته وركوي) الف(امتياز د 

نوموړى شركت دغه . سوداګريز نوم څخه د استفادې حق لري"افغان كوال" شركت په افغانستان كې له 
شركت ته وركوي چې د ګازلرونكو مشروباتو د بوتلونو د توليد پر مهال د هغو پر مخ له ) الف(امتياز د 

له يوې محرمې . غواړي %1شركت د ټول عايداتو ) الف( شركت د) ج(د . دغه نوم څخه استفاده وكړي
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د عوايدو لوى  .  پروسې څخه د استفادې حق او له سوداګريز نوم څخه د استفادې حق دوه جال حقونه دي
) ب(شركت لخوا ) الف(رياست نه شي كوالى چى له مقايسې وړ نااړوندې طريقې نه په استفادې سره د 

  .شركت ګټه ډېره كړي) الف(عوايدو له دركه تاديه كيدونكى فيس كم او پدې ترتيب د  %1شركت ته د 
  

د معامالتو له دركه د  خالصو ګټو له طريقې څخه د    :د معاملې له دركه د خالصې ګټې طريقه  .ب 
 14. 97د دې طريقې قواعد په . ملموسو او غيرملموسو شتمنيوپه ليږد كې ګټه اخستل كيږي

  .شوي ديقره كې بيان ف
ول طريقې د ملموسو او غيرملموسو شتمنيو په ليږد كې كار ېنامشخص  :نامشخصې طريقې  .ج 

  . شوي دي تشرېح قره كې ف 15. 97د دغو طريقو قواعد په . يږيك
  

) انتفاعي(دا طريقه د اړوندو اشخاصو تر منځ د ګټه كوونكو  :حدد معاملې له دركه د خالصې ګټې   14. 97
د " د انتفاعي معاملو عيني معيارونه د . يږيول كښتل شوو پيسو د صحت لپاره كارمعيارونو لمخې د غو

د معامالتو له دركه خالصې ګټې طريقه د ملموسو او . په نوم ياديږي" ګټې د سطحې د ښودونكو
ړي ښودونكي د ورته شرايطو الندى په ورته ونوم. غيرملموسو شتمنيو په ليږد كې استفاده كيږي

د ا . اقتصادي فعاليتونو كې د نااړوندو ماليه وركوونكو تر منځ د معاملو له ارزونې څخه الس ته راځي
  . طريقه يواځې هغه وخت پكاريږي چې له پورته ذكرشوو ټولو طريقو څخه كار وانخستل شي

  
او مزارشريف كې د تېرو دريو كلونو په اوږدو كې د موټر پلورونكو د عوايدو لوى رياست په كابل، هرات   : بېلګه 1

نوموړى رياست پوهيږي چې د موټرو د پلورلو له دركه د يوۀ سوداګر خالصه ګټه  . السته راغلې ګټه ارزوي
افغانۍ وي، نو د  100000كه چېرې د يو موټر بيه . دي %10عوايد ) سرجمع(او د پلور له دركه مجموعي  3%

د ګټې او عوايدو تر . افغانيو پورې ټاكل كيداى شي 10000څخه تر  3000له دركه د يو سوداګر ګټه په پلور 
  .په نوم ياديږي) شاخص(منځ نسبت د ګټې د سطحې ښودونكي 

  
سره سم د ارزونې د معاملو له نااړوندو خواوو څخه د ګټې د  خالصې ګټې له طريقېد معاملې له دركه د 

  .ګټې يو مناسب حد ټاكل كيږيد شاخص نه په استفادې سره  ې الس ته راغلي حسط
  
په دې بېلګه كې ياد شوي حقيقتونه د لومړۍ بيلګې حقيقتونو ته ورته دي خو يواځى يو توپيرئې دادې    :بېلګه 2

وحيد په كابل كې د زړو موټرويو د . چې دلته ماليه وركوونكې د وحيد نومي شخص تر تحقيق الندې دي
اديب په كابل كې د . د وحيد د ښو پېرودونكو له ډلې څخه يو هم د هغۀ زوى اديب دى. پلورنځى لري

د   .امنيتي خدماتو يو شركت لري او د خپل د اړتيا وړ ټول موټر د خپل پالر له پلورنځي څخه په بيه اخلي
څخه  %1ټه له عوايدو لوى رياست پوهېږي چې پر اديب باندى د موټرو د پلور له دركه د وحيد د عوايدو ګ

د عوايدو لوى رياست كوالى شي هغه معلومات چې د كابل، هرات او مزارشريف په ښارونو كې له . لږه ده
نااړونده معاملو څخه السته راغلي دي پر اديب باندى د موټرو د پلور له دركه د وحيد ګټه ډېره كړي چې د 

  .تر منځ وي )%10(او  )%3(وحيد د ګټې او عوايدو نسبت د 
  

د بېلګې په توګه ، پرعوايدو د ګټې نسبت يو  .ډېر متفاوت نسبتونه د ګټې د سطحې ښودونكي ګڼل كيږي
هغه ګټه ده چې د (باندى د ناخالصې ګټې بل نسبت  عوايدوپر . څخه دى) شاخصونو(له دې ښودونكو 

 ى محاسبهاجناسو د تمام شوي قيمت د وضع نه وروسته خرڅ او د عملياتي لګښتونو د وضع نه وړاند
د ګټې د سطحې بل شاخص د عملياتي ګټو او عملياتي لګښتونو ترمنځ له نسبت څخه عبارت . دى) كيږي
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په داسې حالت كې د يوې ځانګړې معاملې په پام كې نيولو سره  د شركت د السته راغلې مجموعې . دى
  .ګټې پر ځاى د شركت د خالصې ګټې جالكول مهم ګڼل كيږي

  
عزيز توليد شوي ټوكران  پر خپل . اكستان كې يو پلورنځى لري چې ډول ډول ټوكران توليدويعزيز په پ  :بېلګه 3

اديب له  نوموړو ټوكرانو څخه  نارينه و ته دريشي جوړوي او دغه دريشي ګانې . زوى اديب باندى پلوري
 1387په  د عوايدو لوى رياست. په خپل هغۀ پلورنځي كې پلوري چې د كابل  په شهرنو كې موقعيت لري

لمريز كال په اوږدو  1387لمريز كال كې  د اديب د ماليې په اړوند څيړنه پيل كوي او ثابتوي چې  اديب د  
  : كې الندې گټه ترالسه كوي

  
  افغانۍ 1000000          عوايد

   –   8000000    د پلور شوو اجناسو تمام شوې بيه 
   2000000        ناخالصه ګټه 

     -    1000000      عملياتي لګښتونه 
   1000000        خالصه ګټه 

 
د بيلګې په . له پورتنيو معلوماتو څخه كيداى شي د ګټې د سطحې يو شمېر  شاخصونه السته راشي

رازق هغه شخص دى چې له عزيز او اديب سره  .  دى%  10توګه، پرعوايدو باندې  د خالصې ګټې نسبت  
د رازق د تيروڅلورو كلونو د مالياتي اظهار ليك . لرياړيكې نه لري او د شهر نو په سيمه كې يو پلورنځى 

د رازق ) %5(له ارزونې نه وروسته د عوايدو لوى رياست پوهيږي چى د السته راغلو مجموعي عوايدو 
د عوايدو . د اديب برخالف رازق  نارينه دريشي، بوټان او نور افغاني السي صنايع پلوري. خالصه ګټه ده

د رازق هغه خالصه ګټه چې د دريشي له پلور څخه يې السته راوړي  معلومه لوى رياست نه شي كوالى 
د معاملې له  ېد عوايدو لوى رياست بايد د رازق د اسنادو له لوستو نه وروسته  الس ته راغلې نتيج. كړي
  .كه د خالصې ګټې له طريقې نه په استفادې سره د اديب ګټه معلومه كړيرد

  
د ګټې د سطحې د ښودونكو . څو كلونو معلومات بايد و ارزول شيد طريقې د صحت  په موخه د 

  .لپاره د انكشاف لږتر لږه د درې كلونو معلومات بايد تحليل شي)  شاخصونو(
  
په ) شاخص(د عوايدو لوى رياست د زړو موټرو د پلور له دركه مناسبه ګټه د ګټې د سطحې يو ښودونكي    :بېلګه 4

  .شركتونو څخه  معلومات تر السه كوي) ب(او ) الف(نوموړى رياست له . توګه ټاكي
  

  :شركت په اړه الندې معلومات په الس كې دي)) الف((د 
    

  حد  ګټه  عوايد  كال
1386  1000000  100000  1 ٪  
1387  2000000  200000  1 ٪  
1388  3000000  500000  10 ٪  
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په پام  %4) %1+  %1+ %10( /13د عوايدو لوى رياست بايد د تېرو دريو كلونو د پايلو اوسطه اندازه يا 
مبلغ په پام كې و نه نيسي ځكه  %10لمريزكال  1388د عوايدو لوى رياست بايد يواځې د . كې ونيسي

  .چې دا تر ټولو لوړ مبلغ دى
  

  :شركت معلومات په الندې ډول دي) ب(د 
  

 حد ګټه عوايد كال
1386 1000000 200000 2% 
1387 2000000 200000 1% 
1388 5000000 300000 6% 

  
په پام كې  %3) %2+  %1 +%6/(3د عوايدو لوى رياست بايد د تېرو دريو كلونو د پايلو اوسطه اندازه يا   

مبلغ په پام كې و نه نيسي ځكه چې دغه تر ټولو لوړ  %10كال  1388نوموړى رياست بايد يواځې د . ونيسي
  .مبلغ دى

  
مقرره كې د يادې شوې ګټې د اندازې يو لړ شاخصونو د معلومولو  7. 102د عوايدو لوى رياست بايد په 

لپاره د هغو نورو شركتونو په اړوند چې ګومان كوي هغوى هم په ورته فعاليتونو كې بوخت دي پورتني 
  .مراحل وكاروي

  
د عوايدو لوى رياست بايد پدې پوه وي چى تحليل شوي شركتونه د ګټې د سطحې د   برسېره پر دې

  .ورته طريقې څخه كار اخلي تهد يوې مناسبې اندازې په انكشاف كې محاسبې ) شاخصونو(ښودونكو 
  
عزيز د . ږه پكې پلوريعزيز د كابل په وزيراكبرخان مېنه كې يوه مغازه لري چې ډوډۍ ، كلچې او نور خوا  :بېلګه 5

هغه خپل د اړتيا وړ ټول اوړه له خپل . مغازې حسابات د محاسبې د نغدي طريقې په مرسته محاسبه كوي
كه چېرې د عوايدو لوى رياست وغواړي د معاملې له .زوى څخه چې په پاكستان كې مغازه لري ، اخلي

معلومې كړي چى عزيز ئې د اوړو لپاره  دركه د ګټې د اندازې له طريقې څخه په استفادې سره هغه پيسې
وركوي، نو بايد د هغو نااړوندو اشخاصو تر منځ ورته معامله پيداكړي چى د محاسبې نغدې طريقې څخه 

   . كار اخلي
  

لكه څنګه چې پورته وليدل شول ، د معامالتو له دركه خالصې ګټې طريقه د منقولو او غير منقولو 
  .ولو لپاره استفاده كيږيشتمنيو د غير حقيقي بيې معلوم

  
نجيب اهللا يو افغان تبعه دى او په افغانستان كې اوسېږي چې د كاناډايي او افغاني سهامي شركتونو ټول    :بېلګه 6

كاناډايي شركت د فوالدو په توليدي فعاليتونو  كې  له ځانګړې . پلورل شوي اسهام په اختيار كې لري
لمريز كال كې كاناډايي  1390افغان شركت په . ن شركت ته وركويتكنالوژي نه د ګټې اخستلو جواز افغا
د حق االمتياز تاديه د افغان او كاناډايي شركتونو تر منځ يواځنۍ . شركت ته حق االمتياز تاديه كوي

د . سره معادل دى %8نوموړى حق االمتياز د افغاني شركت د  پلور له دركه عوايدو . اړونده معامله ده
په ) شاخص( ياست د شركت خالصه ګټه د پلور د فيصدي او د شر كت د ګټې د ښودونكي عوايدو لوى ر
د عوايدو لوى رياست د تېرو دريو كلونو په اوږدو كې له څلور واړو شركتونو څخه د هر يوۀ . توګه ګڼي
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توګه  السته راغلې پايلې په الندې. خالصه ګټه او له پلور څخه السته راغلي عوايد تر غور الندې نيسي
  :دي

  
  پلور/ كال                          ګټه             شركت                  

  
  6%                       1389           شركت        ) الف(

                           1388                        5%  
                           1387                         7%                     

  %6            اوسط                                
  

   %5                       1389        شركت            ) ب(
                                 1388                        2%  

    1387                        8%   
   %5                            اوسط                

  
   %2                          1389  شركت      ) ج(

                      1388                           4%   
    1387                   0%   

  %2     اوسط                                               
  

   %2          1389  شركت        ) د(
                           1388                           1%   
                            1387                           0%   

  %1      اوسط     
  

اوسط  %6شركت د ګټو ) الف(د . ښودونكى دى %25اوسط حدد ټيټو پايلو د   %1شركت د ګټو   ) هـ(
نه په لوړ  %6نه په ټيټ او  %1په هغه صورت كې چې افغان شركت دپلور ګټه له . ښيي 25%حدد لوړو پايلې 

  .نسبت باندې الس ته راوړي، نو هغه حق االمتياز چې كاناډايي شركت ته يې تاديه كوي بايد تعين نه شي
د عوايدو لوى رياست كوالى شي هغه حق . كال كې تاوان كوي 1390فرض كوو چې افغان شركت په 

متياز چې فغان شركت يي كاناډايي شركت ته تاديه كوي تر هغې اندازې كم كړي چې  د افغاني شركت اال
  . څخه ډېره شي %1ګټه له 

  
كيداى شي د عوايدو لوى رياست او ماليه وركوونكي په يوه معامله كې د نااړوندو   :نامشخصې طريقې  15. 97

شوي ، استفاده  تشرېح اشخاصو تر منځ د ليږد بيې د ټاكلو لپاره  له هغو طريقو څخه چې پورته نه دي 
ستل يپه هغه صورت كې چې له پورتنيو مشخصو طريقو او يا له نامشخصو طريقو څخه كار واخ. وكړي
طريقه كيداى شي د معامالتو له دركه د ) نامعينه(نامشخصه . ، نو مشخصې طريقې غوره ګڼل كيږيشي

خالصې ګټې د طريقې په شان د ملموسو او غير ملموسو شتمنيو د ليږد د غير حقيقي بيې د ټاكلو لپاره 
  .ترې ګټه واخستل شي
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يو پاكستانى شركت ) ب(يو افغان او ) الف. (ريشركتونو ټول پلورل شوي اسهام ل) ب(او ) الف(وحيد د   :بېلګه 1
) ب(د .  شركت له هغو نه ګاڼه جوړوي) ب(شركت ته د الجورد ډبرې برابروي او د ) ب(شركت ) الف(د.دى

شركت باندې ) ب(شركت د الجورد ډبرې يواځې پر ) الف(د . شركت نوموړي ګاڼې په ټوله نړې  كې پلوري
) الف(ني معلومات نلري چى له مشخصو طريقو څخه په استفادې سره شركت پدې اړه كا) الف(د . خرڅوي

همدارنګه د عوايدو لوى رياست . شركتونو تر منځ د ليږد د كومى مناسبې بيې بايد موجودې وي) ب(او 
شركت څخه چې ) ج(شركت له ) الف. (له مشخصو طريقو څخه د ګټې اخستلو په اړه كافي معلومات نه لري

افغانيو په بدل كې د يو كيلو الجوردو د پلور وړانديز تر السه  90000تانې شركت دى، د يو نااړونده پاكس
نوموړى وړانديز د يوۀ پاكستاني شركت لخوا د نااړوندو اشخاصو تر منځ معاملې په توګه نه ګڼل . كوي

و ذكر شوو د پورتني. كيږي ځكه چې  دا يواځې د يوۀ وړانديز بڼه لري او يوه مكمله معامله نه بيانوي
شركت او د عوايدو لوى رياست كوالى ) الف(مشخصو طريقونو څخه يوه استفاده نه شي كيداى، نو د 

  ).ترې ګټه واخلي( شركت پر وړانديز باندى اعتماد وكړي ) ج(شي د ليږد د مناسبې بيې د ټاكلو لپاره د 
  

كاناډايي شركت د افغان . ه اختيار كې لريوحيد د كاناډايي او افغان شركتونو ټول پلورل شوي اسهام پ  :بېلګه 2
پلور سره برابر دى، افغان شركت ته د  %8شركت د كلنې حق االمتياز په بدل كې، چې د افغان شركت له 

د عوايدو . افغان شركت د فوالدو د توليد په برخه كې په فعاليت كوي. ځانګړو ټكنالوژيو جواز وركوي
كى نااړونده معاملې طريقه تطبيق كړي خو د يوې مناسبې لوى رياست غواړي چې د مقايسه كيدون

د عوايدو لوى رياست . نااړوندې معاملې د طريقې پر موندلو بريالې شوى نه دى ېمقايسه كيدونك
غواړي چى د معامالتوله دركه د خالصې ګټې طريقه تطبيق كړي خو په دې ندې توانيدلى چې د دغۀ افغان 

كه چيرې له دغو ځانګړو طريقو . دو شركتونو مالي معلومات تر السه كړيشركت  په فعاليت كې د نااړون
څخه د يوې تطبيق هم ناشونې وي، نو دواړه افغان شركت او د عوايدو لوى رياست كوالى شي د ګټې د 
اندازې هغه شاخصونه چې د نااړوندو شركتونو لخوا د ورته فعاليتونو څخه السته راغلي تر غور الندې 

د بېلګې په توګه، . و وكوالى شي معلوم كړي چې آيا د افغان شركت عوايد مناسب دي او كه نهونيسي تر څ
هغوى كوالى شي د كانكرېټو، خښتو او يا ساختماني موادو د توليدكوونكو  شركتونو لخوا السته 

  .راغلې ګټه تر غور الندې ونيسي
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  دماليې كتمان

  : مادهاته نوي يمه 
او  ود هغۀ د ماليات قصداًمعامله كې ورداخل شي چې  هوركوونكې په يوكه چيرې ماليه  )1(

مكلفيتونو د كمېدو باعث شي، د ماليې وزارت معامله ردوي او تر څېړنې الندې يي و د تاديات
 . نيسي

كړي، په الندې توګه د اصلي ) كتمان(هغه اشخاص چې د خپلې ماليې د وركړې وړ عوايد پټ   )2(
  :  وركړې مكلف كيږياو اضافي ماليې په 

  
ماليه د اضافي ماليې له دوه چنده ماليې  ياصل ېپټه كړى شووړ كړې رلمړې ځل د و - 

  ،سره
ماليې برسېره، اضافي ماليه له دوه چنده  يكړى شوې اصل هدوه يم ځل د وركړې وړ پټ - 

  .جريمې سره
 .حكم درول كيږي پهد پټوونكي اقتصادي فعاليت د محكمې  په دې صورت كې، - 

  
  

چې ماليه وركوونكى په داسې  پلى كيږيحكم يواځې هغه  وخت يا پټولو ماده كې د كتمان  مه98په   98.1 
  .يې د ماليه وركوونكي د مالياتي مكلفيتونو لږوالى وي موخهمعامله كې شامل شي چې اساسي 

  
كړي چې د ماليه د عوايدو لوى رياست بايد داسې څرګنده  پلى شي،حكم  ېماد مې98د دې لپاره چې د   2. 98

بيا هم د عوايدو لوى رياست بايد . وركوونكي مالياتي مكلفيتونه د نوموړې معاملې له كبله كم شوي دي
  . د ماليه وركوونكي لخوا د دۀ د مالياتي مكلفيتونو د كموالي پر ثبوت بسنه ونكړي

  
كو ته مخابراتي خدمات وړاندې كې خپلو پېرودون هېوادشركت يو افغان شركت دى چې په ټول ) الف(د   :بېلګه 1

لمريز كال د  1388شركت د  ياد. وراوړيافغانۍ تاوان  50000000كال كې   1387په ته شركت  ينوموړ. كوي
ې وړ ګټه او مالياتي مكلفيتونه يلمريز كال په اوږدو كې خپله دمال 1388تاوان نه په استفادې سره د 

سمه ده چې الف  دا. نه شي پلىمادې حكم  مې98كې بايد د په دغه حالت . افغانيو ته راكموي  50000000
كال كې د  1388لمريز كال په اوږدو كې په هغو معاملو او فعاليتونو كې بوخت وو چې په  1387شركت د 

شركت اساسي هدف خپلو پېرودونكو ته د ) الف(د، ولې د ېدۀ د مالياتي مكلفيت د كمېدو سبب وګرځ
كول دي نه د مالياتي ګټې السته راوړل او يا په راتلونكي كال كې د هغۀ مخابراتي خدمتونو وړاندى 

  .كمول
  
خپلو سوداګريزو فعاليتونو د پرمخ وړلو لپاره يوې د عزيز يو انفرادي شخص دى او په هرات واليت كې    :بېلګه 2

نوموړى پدې پوهيږي كله چې هغه د اړتياوړ خپله ځمكه او . ته اړتيا لري ۍټوټې ځمكې او يوې ودان
او همدارنګه په . د استهالك د لګښت لپاره مجرايي واخلي ۍرا ونيسي، نو كوالى شي چې د ودان ۍودان

كه چېرى عزيز ځمكه او يا . د استهالك لپاره مجرايي نه شي تر السه كوالى ېدى هم پوهېږي چې د ځمك
ي چى د ړكوپريكړه  او كرايه ونيسي نو كوالى شي د كرايې ټول لګښت لپاره مجرايي ترالسه كړيكور په 

مادې حكم نه  98په داسې حالت كې د . خپلو اقتصادي فعاليتونو لپاره ځمكه او ودانۍ په كرايه ونيسي
دي ځكه چې د ودانۍ په كرايه نيولو څخه د عزيز اساسي مقصد په هرات كې د اقتصا پلى كيږي
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دا چې د ځمكى او ودانې كرايه كول د نوموړو شتمنيو د رانيولو په پرتله په ګټه . فعاليتونو پر مخ وړل دي
  . مادې د حكم د تطبيق لپاره كافي او قانع كوونكى دليل نه شي كيداى 98كې دى ، د 

  
ي چې د داسى معاملې د كړ هد عوايدو لوى رياست بايد وكوالى شي ثابت ه دمخه،مادې له تطبيق مې98د    3. 98

د ماليه وركوونكي هدف د معاملې د . اجراكولو نه د ماليه وركوونكى اساسي هدف د مالياتو كمول ؤو
  .حقيقتونو د ارزونې له مخې معلوميږي نه د هغۀ د شخصي مداركو له مخې

  
الف . ونه ديشركتافغاني دواړه . شركتونو ټول پلورل شوي اسهام په واك كې لري) ب(او ) الف(وحيد د    :بېلګه 1

، نو تر يوې نامحدودې شركت د افغانستان د خصوصي پانګه اچونې د قانون لمخې نه دى جوړ شوى
نوموړى شركت باور لري چى په . مودې پورې د مالياتي تاوان د ليږد د امتياز څخه د استفادې حق نلري

) الف(دنوموړي ضررد له منځه وړلو په موخه د .  مالي كال كې ئې مالياتي تاوان پاى ته رسيږي 1388
شركت له ) الف(د . پر شركت پلوري) ب(د  يلمريز كال په وروستۍ ورځ خپله يوه شتمن 1388شركت د 

ز كال كې لمري 1388نوموړى شركت د ياد ضررنه په استفادې سره په . دغۀ پلور څخه ګټه تر السه كوي
شركت څخه پېرودلې وه ) الف(شركت هغه شتمنۍ چي مخكې يې له ) ب(خپله السته راغلې ګټه كموي د 

  .شركت باندې پلوري) الف(لمريز كال د وري په لمړۍ نېټه بېرته پر  1389د 
   

شركت ملكيت وه او له دى معاملې وروسته هم د ) الف(له دغو معاملو څخه  وړاندى د  يشتمن ېنوموړ
شركت كوالى شول چې له خپل مالياتي ضرر څخه ګټه او د هر ډول ) الف(د. شركت ملكيت دى) الف(

اوس هم نوموړى . ماليې له وركړې  نه پرته د بازار د بيې پر اساس ددغې شتمنې استهالك  زيات كړي
لياتي شركت كوالى شي د يادې شوې شتمنۍ د استهالك لپاره زياته مجرايي تر السه كړي او خپل ما

شركت د مالياتي مكلفيتونو كمول ) الف(ددغې معاملې د اجراكولو يواځنى دليل  د . مكلفيت راكم كړي
شركت به نه غوښتل چې ياده شوې ) الف(كه چېرى مالياتي عواقب په پام كې نه واى نيول شوي ، نو د . دى

شركت څخه شتمنۍ ) الف( شركت هم نه غوښتل چى له) ب(پر شركت  باندى وپلوري او د ) ب(شتمنۍ د 
  .مادې حكم په داسې يوه حالت كې تطبيق كړي 98نو مناسبه ده چى د عوايدو لوى رياست د . راونيسي

  
شركت د سراميك ) الف(د . افغان شركت ټول پلورل شوې ونډې په خپل اختيار كې لري) الف(وحيد د   :بېلګه 2

د كاكا،ماما، خاله او (يد شل تنه نژدې خپلوان نوموړي شركت د وح. تختى ، جګونه او پيالې توليدوي 
وحيد نوموړو كسانو ته په . كلونو نه كم عمر لري 15دا ټول كسان له . په كار ګومارلي دي) عمه زامن

افغانۍ دى،  نو د ماليې  5000دا چې د هر كاركوونكي معاش يواځى    .معاش وركوي 5000مياشت كې 
دعوايدو . معاش مجرائي غواړي 5000شركت د خپل هر كاركوونكي د ) فال(سره له دې هم د . تابع نه ګرځي
وحيد د عوايدو لوى رياست ته وايي داچې د هغۀ . شركت تر تحقيق الندى نيسي) الف(لوى رياست 

د عوايدو لوى رياست پوهيږي چې په . خپلوان پوه خلك دي ، نو ځكه يې هغوى ئې په كار ګومارلي دي
كړي  هوحيد نه شي كوالى دا ثابت. كسان د كار كولو قانوني عمر ته نه دي رسيدلي كار ګومارل شوي زياتره

په داسى . شركت لپاره كاركوي) الف(رښتيا هم د ) د كاكا، ماما، خاله او يا عمه زامن( چى د هغۀ خپلوان 
 مې98 ايد دحالت كې د وحيد خپلوانو ته د تاديه شوو پيسو په پام كې نيولو پرته د عوايدو لوى رياست ب

  . مادى حكم تطبيق كړي
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يو ماليه وركوونكى چى يو حقيقي يا حكمي ې د حكم له پلي كېدو وروسته، فقر مې2د مادې  مې98د   4. 98
ماليه وركوونكى د هغى جريمې په  .شخص وي د لومړي ځل لپاره بايد خپله اضافي ماليه تاديه كړي

  . وركولو مكلف دى چى د هغۀ د اضافي ماليې دوه چنده كيږي
  

د دوهم  ځل لپاره يو ماليه وركوونكى چى يو ې د حكم له پلي كېدو وروسته، فقر مې2د مادې  مې98د   5. 98
جريمې په  ماليه وركوونكى د هغى .حقيقي يا حكمي شخص وي، بايد خپله اضافي ماليه تاديه كړي
برسېره پر دې، د عوايدو لوى رياست  . وركولو مكلف دى چى د هغۀ د اضافي ماليې دوه چنده كيږي

په موخه دغه موضوع  د ترالسه كولوكوالى شي د ماليه وركوونكي د كار او فعاليت د تړلو د حكم 
  : ې بايد عملي شيستلو نه وړاندى الندى مرحليد نوموړي حكم د اخ. محكمې ته راجع كړي ېسوداګريز

  
د عوايدولوى رياست بايد د ماليه وركوونكي د دوسيې ارزونې لپاره ګومارل شوو لومړى،   .أ 

  .كاركوونكو احترام په پام كې ونيسي
د عوايدو لوى رياست بايد وګوري چى د ماليه وركوونكي د ماليې پيسې ددې ارزښت دويم،   .ب 

  .لري چى د هغۀ كار او فعاليت وتړل شي او كه نه
د عوايدو لوى رياست بايد وګوري چى آيا ماليه وركوونكى په راتلونكي كې د ماليې درېيم،   .ج 

  د كتمان لپاره كوم اقدام كوي او كه نه
د عوايدو د رياست واكمن شخص بايد د كارځاى د مؤقت او يا دايمي تړلو په اړه څلورم،   .د 

  .پرېكړه وكړي
ت د تړلو په اړه غوښتن ليك ، سوداګريزې مسؤل اشخاص بايد د كار د ځاى او يا فعاليپنځم،   .ه 

  .محكمې ته وړاندى كړي
د محكمې د حكم د صادرېدو په صورت كې، مسؤل كسان د نوموړي حكم د تطبيق په شپږم،   .و 

د نوموړي حكم د تطبيق په موخه بايد د كورنيو چارو . اړه بايد ضروري ګامونه اوچت كړي
   . له موضوع خبر شيوزارت 
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  مجازات او سرغړونې
  :نهه نوي يمه ماده 

، د و ته اطاعت نه وي كړى مالياتي مكلفيتونشوو په دې قانون كې درج يو شخص  كه چېرى  )1(
وركړه مكلف او د دې فصل د خپل ذمت د مالياتو پر وركړې برسېره د اضافي ماليې په 

اضافي ماليه پدې قانون كې د نورو درج شوو مالياتو په . حكمونو د مجازاتو مستوجب هم دى
  .څېر سنجش او تحصيل كېږي

 :پر عايداتو اضافي ماليه، په الندې مواردو كې د وركړې وړ ده )2(
  

 همالي لمخې درج شوي ټاكلي وخت د قانون په حكمونو كې غهد دپه هغه صورت كې چې  .1
  ل شي،كړنه ور

او نه وړاندې  لود سوداګريزو معاملو د سندونو او دفترونو د نه خوندې كولو، نه سات .2
  ،كولو په صورت كې

  ،د مالياتي بېالنس او اظهارليك د نه وړاندې كولو په صورت كې .3
  ،د ماليې د نه وضع كولو په صورت كې .4
  ، اود ماليې د نه وركولو په صورت كې .5
 .  ستلو په صورت كېيد نه اخبر ركوونكي د پيژندنې نمد ماليه و .6

  
  

اضافي . اضافي ماليې او جريمې حكم كوي دد سرغړونې په صورت كې  هدې قانون لهفصل  شپاړلسم   1. 99
يعنى . ستل كېږي د كومو پر اساس چې ماليات وضع كېږييماليات او جريمې د هغواحكامو پراساس اخ

فصل د احكامو لمخې وضع او د ماليې د  13اضافي ماليه او جريمه د مالياتو د ټاكنې او تاديې په اړه د 
  .ستل كېږييفصل د احكامو لمخې اخ 14تاديې د تطبيق په اړه د 

  
له .  د اضافي ماليې او جريمې د وركړى سبب ګرځي فقره كې هغه حالتونه شامل دي چىمه 2مادې په  99د    2. 99

  .پورتنيو مواردو څخه هر يو مورد د دې فصل په راتلونكو مادو كې شرح شوى دى
  
 
 

  په ټاكلي وخت د ماليې د نه وركولو په صورت كې اضافي ماليه
  : مادهسلمه  

  لمخېد ورځې مكلف دى چې ماليه په ټاكلي وخت ورنه كړي،  د وركړې وړ ه هغه شخص چې خپل
 .تاديه كړي اضافي ماليې 0،10٪

  
  

نه اضافي ماليه وضع كوي چې په ټاكلې نېټه تاديه  ٪  10،  0 پر عايداتو د مالياتو قانون پر هغه ماليه باندى   1. 100
خپل مالياتي اظهارليك په ټاكلي وخت هم وړاندى كړى وي،  اضافي  يكه چيرى ماليه وركوونك.  يش

  .ماليه پرې تطبيقيږي
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نوموړى .يو افغان سهامي شركت دى) الف. (شركت ټول پلورل شوي اسهام په واك كې لري) الف(اديب د   :بېلګه 1
رځى پورى لمريز كال د غبرګولي دمياشتې تروروستۍ و1387كال اظهارليك بايد د 1386شركت خپل د 

دا شركت . شركت بايد خپله ماليه له مالياتى اظهارليك سره يو ځاى وركړي) الف. (كړيوړاندې  ډك او 
په اظهارليك كې  مالياتي مكلفيت . نېټى پورى نه تحويلوي 10خپل مالياتي اظهارليك د چنګاښ تر 

 100000ورځې وروسته  10شركت د غبرګولي  له پاى نه ) الف( ېكه چېر. افغانۍ ښودل شوى دى 100000
(=  0. 01×  100000. (افغانى پوره وړى ګڼل كيږي 1000افغانۍ تاديه كړي، نو نوموړى شركت د جريمې له دركه 

  )لس ورځې× ) فيصد 0. 1
  
شركت ) الف(د دې بېلګې ټول حقيقتونه او حالتونه د لومړۍ بېلګې په شان دي خو توپير يې دا دى چى :  بېلګه 2

دا چې د راتلونكى چنګاښ تر لسمې نېټې . اظهارليك د غبرګولي په پاى كې وړاندى كوي خپل مالياتي
بېلګه كې د ذكر شوې  اضافي ماليې په  ۍپورې ماليه نه ده وركړل شوې، نو ځكه ځنډېدلې ماليه په لومړ

خو (دى   په ټاكلي وخت وړاندې كړى شركت خپل مالياتي اظهارليك ) الف(دا چې . شان وركول كېږي
  .اضافي ماليې سره تړاو نه لري) ېماليه يې نه ده تاديه كړ

  
ماده كې ذكر شوې اضافي ماليه د انتفاعې معاملو پر ماليې يا پر هغو ثابتو ماليو باندى چى پر  100په    2. 100

  .عايداتو د مالياتو په عوض وضع كېږي، او هر هغې ماليې باندې د تطبيق وړ ده چى نه وي تاديه شوى
   

ماده كې د  100افغانيو څخه كمه وي، كيداى شي د عوايدو لوى رياست په  250كه چيرى اضافي ماليه له    3. 100
پر هر ډول ماليې ) حد(افغانيو اندازه  250د . فيصده اضافي ماليې له تطبيق څخه ډډه وكړي 0. 10ذكر شوې 

   .په جال توګه تطبيقيږي
 

كال  1388د رستورانت خالص عوايد په . رستورانت چارې پر مخ بيايي هيود هرات واليت كې  پههارون   : بېلګه
. نه وروسته هم خالصه ګټه السته راوړيكسر  افغانيو لګښت له  160000افغانيو ته رسيږي او د  2000000كې 

مه 15كال د غبرګولي  په وروستۍ ورځ كې پر عايداتو د مالياتو او د راتلونكي ربعې په  1388هارون د 
نوموړو مالياتو تاديات د هارون په غيرقصدي توګه . ورځ د انتفاعي معاملو د ماليې په وركړه مكلف دى

كه چېرى د دې مادې له مخې محاسبه . څو محدودو ورځولپاره ځنډوي او په ټاكلى نېټه ئې نه تاديه كويد 
 100ۍ او د انتفاعي معاملو له دركه افغان 200اضافي ماليه پرعايداتو باندې د مالياتو له دركه  ٪0.10 شوې 

افغانيو ته رسيږي، د ماليې  250افغانيو ته ورسيږي، پدې صورت كې، سره له دې چې مجموعه يې 
   .وزارت كوالى شي د دواړو مبالغو له تطبيق څخه الس په سر شي

  
 100فغانيو مبلغ باندى په ا 500000وي، نو د عوايدو لوى رياست به تر  يكه چيرى الندى شرطونه عملي شو  4. 100

  .  اضافي ماليې له تطبيق څخه الس په سر كېږي  ٪0.10ماده كې د 
  

 ، ماليې د ټاكنې يادښت صادر شوې ويداضافي   .أ 
او د هغۀ په غوښتنليك كې  وي ماليه وركوونكي د اضافي ماليې د نه تطبيق غوښتنه كړي  .ب 

 ، ټول هغه حقيقتونه شامل وى چې له قانون څخه د ماليه وركوونكي پر پيروۍ داللت وكړى
د عوايدو لوى رئيس او يا د نوموړي رياست مرستيال په ليكلي توګه د عوايدو او ګمركاتو له   .ج 

ك د ليكلو په د دې ډول غوښتنلي. معينيت څخه د اضافي ماليې د نه تطبيق غوښتنه كړې وي
دا ډول . موخه  په تيروخت كې له قانون څخه د ماليه وركوونكي اطاعت  ته كتل كېږي
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غوښتنليك يواځې هغه وخت وړاندى كيداى شي چې له قانون څخه د پېروۍ په موخه د ماليه 
 ، او وركوونكي كوښښ ښودل شوى وي

  . وافقه كړې ويد عوايدو او ګمركاتو معينيت د اضافي ماليې د نه تطبيق سره م  .د 
  
 

  د سندونو د نه ساتنې په صورت كې پر عايداتو اضافي ماليه
  : ماده يومه  ويو سل
هغه شخص چې له دليلونو پرته د اړوندو معاملو سندونه او دفترونه، د دې قانون د حكمونو  )1(

كې  واكلمخې په سمه توګه برابر، خوندي او ونه ساتي يا يې د ماليې وزارت د مؤظفينو په 
افغانيو اضافي  20000افغانيو په وركړه او حكمي اشخاص د  5000د ، حقيقي شخص ورنكړي

 .ماليې په وركړه مكلف دي
د اړوندو معاملو سندونه او دفترونه برابر،  هوډهغه شخص چې له ماليې څخه د تېښتې په  )2(

، لويې فقره كې د درج اضافي ماليې پر وركړې بر سېره )1(خوندي او ونه ساتې، د دې مادې په 
 .څارنوالۍ ته هم ورپېژندل كيږي

  
  

افغانيو او  5000تو كې يو حقيقي شخص د په الندې حاالمې مادې لمخې، 101پر عايداتو د مالياتو قانون د    1. 101 
  .افغانيو  اضافي ماليې تابع ګرځي 20000يو حكمي شخصيت د 

  
د اسنادو په ساتلو مكلف  سره سميو حقيقي او يا حكمي شخص پر عايداتو د مالياتو قانون   .أ 

  ، دى
 ياسنادو په ساتنه نه وي بريال وړ كه چيرى حقيقي او يا حكمي شخص د مناسبو او د منلو  .ب 

نه وي په واك كې او يا نوموړو اشخاصو خپل اسناد د عوايدو لوى رياست كاركوونكو  يشو
   ،اووركړي

 قانع كوونكى دليل يا عذر برخه كېد نه ساتلو په  واسنادد حقيقي يا حكمي شخص كه چېرې   .ج 
 . نه وي وركړيپه واك كې خپل سندونه د عوايدو لوى رياست كاركوونكو يې ونلري او يا 

  
نوموړي شركت . كابل واليت كې يو لوى كاروبار پر مخ وړياحمد رشاد فرنيچر او څوكۍ توليدوي او په   : بېلګه 1

خپل  مالياتي اظهارليك احمد رشاد . خپل د عوايدو اسناد ساتلي خو د لګښتونو اسناد يې نه دي ساتلي
افغانۍ پكې د لګښت په توګه ښودل شوي  3000800افغانۍ پكې د عوايدو  او  4000000وړاندى كوي چى 

كله . د اسنادو په ساتلو مكلف دىاحمد رشاد مادې د حكم له مخې  36و قانون د پر عايداتو د ماليات. دي
دى په ځواب كې د لګښت د اسنادو د نه ساتلو په اړه پوښتنه كوي، له احمد رشاده  چې د عوايدو رياست 

دو د عواياحمد كه څه هم  په تيرو وختونو كې . .وايي چې له دغه شان مكلفيت څخه يې خبرتيا نه درلوده
لوى رياست لخوا نه دى تفتيش شوى، خو نوموړى د اسنادو د نه ساتلو په اړه كوم قانع كوونكى اومناسب 

د (چې د نورو اشخاصو په شان پر عايداتو باندى د مالياتو قانون د مكلفيتونو تمه ده  . دليل نه لري
افغانيو  5000وړى شركت  د څخه با خبره وي  نو له دې كبله نوم) اسنادو ساتلو د مكلفيتونو په ګډون

  .اضافي ماليې تابع ګرځي
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 18كال كې د عزيز ګدام د اور د لګيدو له امله له منځه ځي او د  1387په . عزيز په كابل كې يو ګدام لري  :  بېلګه 2
ماده  18په .  لمريز كال كې السته راوړي 1387فقرې له مخې د خپل ګدام د لګښتونو مجرايي په  )1(مادې 
جز داسې حكم كوي چې د كسراتو د وضع لپاره عزيز مكلف دى د هغو اسنادو په ګډون چې  9فقرې  1كې د 

كله چې له عزيزڅخه  د هغۀ د ګدام د بيې په هكله اسناد غوښتل . د ګدام بيه وښيي  ټول مناسب اسناد ولري
د سند د نه لرلو دليل دا ښيي چې ټول كېږي، نو د هغۀ ځواب دا دى  چې په دې اړه هېڅ ډول سند نه لري او 
په دې صورت كې عزيز  د سندونو د نه . سندونه يې په ګدام كې وه او د اورلګېدو له امله سوځيدلي دي

ماده كې د درج اضافي ماليې  106ساتلو په اړه قانع كوونكى دليل  لري او پر عايداتو د مالياتو قانون په 
  .تابع نه ګرځي

  
د عوايدو لوى رياست . وړاندې كوي د عوايدو لوى رياست كال اظهارليك  1387انجينري شركت د كابل  : بېلګه 3

ياد  شركت قضيه څېړي او د  قرارداد هغه سندونو د تفتيش غوښتنه ورڅخه كوي چې د كاركوونكي د ياد 
مادې يو نقل  101نوموړي كاركوونكي پر عايداتو باندى د مالياتو قانون د .  شركت په دفتر كې ساتل كېږي

د شركت آمر په دې باور دى . ته ښييكاركوونكو نوموړي شركت د چې هغوى ته د دې عمل واك وركوي، 
چې ګواكې يواځې محكمه كولى شي چې د نوموړي شركت د كاري اسنادو  ښودلو ته اړباسي او كيداى 

و كاركوونكو ته غوښتل شي د شركت محرم اسناد د هغۀ رقيبانو ته وښودل شي، نو له دې كبله نوموړ
ى ځكه چى پرعايداتو د مالياتو قانون  په ٰٰٰد شركت د آمر دا باور موجه نه د. شوي اسناد نه وركوي

افغانستان كې يو نافذ او د اعتبار وړ قانون دى او په روښانه توګه د محكمې له حكم نه پرته د نوموړو 
پر عايداتو د مالياتو قانون د عوايدو لوى رياست كاركوونكو لخوا . اسنادو د تفتيش كولو اجازه وركوي
ڼي او له وزارت څخه د باندى هر ډول شخص ته يې له افشا څخه ټول راټول شوي معلومات محرم ګ

شركت د اسنادو د نه وركولو په اړه كوم كابل آمر د ياد  . مخنيوى كوي مګر دا چى قانون اجازه وركړى وي
افغانيو   20000نوموړى شركت د  مې مادې سره سم، 101د قانع كوونكى او موجه دليل نه لري نو ځكه 

  .بع ګرځياضافي ماليې تا
  

حاالتو الندى حكمي او حقيقي اشخاص په هغه صورت كې لويې څارنوالۍ ته ورپيژندل كيږي چې په    2. 101
  :  مرتكب شي

  
د اسنادو په ساتلو مكلف د حكم لمخې  حقيقي او حكمي شخص پرعايداتو د مالياتو قانون   .أ 

 ،دى
 ، او كې پاتى راغلى ويص د مناسبو او منلو وړ اسنادو په ساتلو اشخاحقيقي او حكمي   .ب 
د مناسبو او د منلو وړ اسنادو په ساتلو چې د قانون د حكم لمخې ص اشخاحقيقي او حكمي    .ج 

  .  مكلف شوي او هغه يې له ماليې څخه د تېښتې په هوډ خوندي نه وي ساتلي
 
مناسبو او  كه چېرې داسې وپتېيل شي چې يو شخص په قصدي توګه له ماليې څخه د تېښتې په هوډ د :  تبصره

  :  معقولو اسنادو په تهيه او ساتلو كې پاتې راغلى وي او شخص
  

د اسنادو په ساتلو او تهيه كولو كې لكه څنګه چې پر عايداتو د مالياتو قانون كې جوته   .أ 
څه هم د مالياتي كاركوونكو لخوا يې د شرايطو په اړه خبرتيا هم ترالسه كه شوې، پاتې راشي 

   ، كړي وي
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ا بياځلي توګه د اسنادو په ساتلو او تهيه كولو كې لكه څنګه چې پر عايداتو د په مكرره ي  .ب 
   ، او مالياتو قانون كې حكم شوى، پاتې راشي

 .  د محاسبې په دفتر كې لږ عوايد او ډېر لګښت ثبت كړي او جعلي اسناد وړاندې كړي  .ج 
  

په دغه شان حاالتو كې داسې پتېيل كيږي چې ماليه وركوونكي له ماليې څخه د تېښتې په تكل اسناد 
فقرې حكم په  2مې مادې د  101په دې توګه، پر عايداتو د مالياتو قانون د .  تهيه او خوندي ساتلي نه دي

  . لېږل شيدغه راز افرادو پلى كيږي او ياد شخص دې د څېړنو لپاره لويې څارنوالۍ ته و
  

امنيتي خدمات  پېرودونكو تهشركت يو افغان سهامي شركت دى چى په ټول افغانستان كې  بهار امنيتي : بېلګه 1
شركت دوه بانكي حسابونه لري چى يو حساب يې د افغانستان په يو بانك او  بهار امنيتي. وړاندى كوي

شركت  بهار امنيتيكال كې  1387ست په د عوايدو لوى ريا. بل حساب يې د پاكستان په يو بانك كې دى
د عوايدو لوى رياست د تفتيش پر مهال مومي چى نوموړى شركت په قصدي توګه . تفتيش كوي
بهار . ته وايي چى د پاكستان په بانك كې د هغۀ پيسې د شركت حساب ته تحويلې كړيپېرودونكو 

اړه   پورېخدمتونو  پهغانستان كې شركت هغه پيسې چې پاكستان ته لېږدول شوي سره له دى چى په اف
نوموړي شركت د دغو قراردادونو له دركه د عوايدو كوم اسناد نه دي . لري، په اسنادو كې نه دي ثبت كړي

شركت خپل د عوايدو كافي سندونه نه دي ساتلي او له هغو عوايدو څخه د په دې توګه، بهار . ساتلي
په دې  .ويل شوى واى ، په اسنادو كې نه دي ثبت شويتېښتې په موخه چې بايد په افغانستان كې تح

  . عدلي څېړنې لپاره لويې څارنوالۍ ته معرفي شيد  لمخېفقرې  2د مادې  101د توګه، بهارشركت دې 
  
بېالبېلو پېرودونكو ته په ټول شركت يو افغان سهامي شركت دى چى په ټول افغانستان كې  نعيم امنيتي  :  بېلګه 2

كال كې يې عوايد  1387شركت دعوا كوي چى په  ياد. منيتي خدمات وړاندى كوياافغانستان كې 
د عوايدو لوى رياست د تفتيش پر مهال پوهېږي چى . افغانۍ  دى 900000افغانۍ او لګښت يې  1000000
 يو د توجيه لپاره د لګښت په توګه چې شتون نه لري، يو شمېر رسيدونهافغان 250000د  شركت ينوموړ
په دې . شركت پر خپلو عوايدو د مالياتو د كمولو په موخه جعلي رسيدونه جوړكړي دي بهار. يجوړ كړ
عدلي څېړنې لپاره د بهار شركت د عوايدو لوى رياست كوالى شي سره سم، فقرې  2مادې د  101د توګه، 

  . لويې څارنوالۍ ته معرفي كړي
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   اضافي ماليه كولو په صورت كې  ېد مالياتي اظهارليك د نه وړاند

  : ماده يمهود يو سل او
هغه حقيقي شخص چې له مؤجهو دليلونو پرته اړوند مالياتي اظهارليك ، د دې قانون د  )1(

 100حكمونو لمخې د ټاكلې مودې په ترڅ كې وړاندې نكړي، د هرې ورځې ځنډ په وړاندې د 
افغانيو اضافي ماليې په وركولو  500افغانيو او حكمي شخص د هرې ورځې ځنډ په وړاندې د 
 .مكلف دى ، د رخصتۍ ورځې لدې امر څخه مستثنى دي

قانون د  غههغه شخص چې له ماليې څخه د تېښتې په نيت اړوند مالياتي اظهارليك، د د )2(
فقره كې د درج  )1(حكمونو لمخې، د ټاكلې مودې په ترڅ كې وړاندې نكړي، د دې مادې په 

 . لويې څارنوالۍ ته معرفي كيږيرسېره اضافي ماليې پر وركړې ب
  
  

د د ې قانون د احكامو لمخې د مالياتي اظهارليك له وړاندى كولو نه وروسته د هرې ورځې په تيريدو    1. 102
افغانۍ اضافي  500افغانۍ او يو حكمي شخص  100يو حقيقي شخص )  د رخصتي له ورځو نه پرته( سره 

دا اضافي ماليه يواځى په هغۀ صورت كې تطبيقېږي چى په ټاكلى موده كې د اظهار ليكونو . ماليه وركوي
 . د نه وړاندې كولو په اړه ماليه وركوونكى مؤجه دليل ونه لري

  
يز كال د لمر 1388دا شركت بايد خپل مالياتي اظهارليك د . شركت يو افغان سهامي شركت دىباران :  بېلګه 1

لمريز كال لپاره خپل  1387نوموړي شركت د . غبرګولي د مياشتى تر وروستۍ ورځې پورې وړاندې كړي
ورځې وروسته  10كال په اوږدو كې  د غبرګولي د مياشتى له پاى څخه  1388مالياتي اظهار ليك د 
پوښتنه كوي چې ولې شركت څخه باران كله چې د عوايدو لوى رياست كاركوونكي له . وړاندى كړى نه دى

هغۀ د مالياتي اظهارليك پر برابرولو نه دى بريالى شوې نو هغه ځواب وركوي چى د خپلو مالي اسنادو 
شركت په ټاكلي وخت د خپل اظهارليك د نه برابرولواو باران . كې له ستونزو سره مخ شوى دي لوپه راټولو

 500دې دليل بايد د هرې يوې ورځې په بدل كې د  نه وړاندى كولو په اړه كوم مؤجه دليل نه لري او په هم
  . افغانيو اضافي ماليې تابع وګڼل شي

  
 1388كال مالياتي اظهارليك د  1387دا شركت مكلف دى چى خپل د . يو افغان سهامي شركت دى ګل  : بېلګه 2

كال د وري مياشتى تر  1389شركت نه شي كوالى د ) الف. (كال د غبرګولي په پاى كې ډك او وړاندې كړي
د مالياتي اظهارليك د نه وړاندى كولو دليل . لومړۍ نېټې پورې خپل مالياتي اظهارليك وړاندى كړى

چې د وتوانېده  شركت ګالل . شركت دفتر سوځيدلى او ټول مالي سندونه له منځه تللي ديګالل دا دى چى 
تيرېدو سره د په هرې ورځې د  وړى شركت بايدسوځېدو نه وروسته ژر تر ژره  اظهارليك ډك كړي نو   نوم

  .افغانيو اضافي ماليې تابع ونه ګڼل شي 500
  
 1389دى د . نثار احمد يو انفرادي سوداګر دى چې د وچې او تازه مېوې د صادراتو په برخه كې بوخت دى : بېلګه 3

كله چې مالياتي  .مالي كال اظهارليك وړاندې كوي 1388كال د چنګاښ مياشتې په وروستۍ ورځ د 
موظفين د اظهارليك د ځنډ په اړه له نثار احمد څخه پوښتي، دى په ځواب كې وايي چې دى په والياتو 

  .په دې توګه، ونتوانېده د تېر كال اظهارليك وړاندې كړي. كې د تازه مېوې په رانيولو بوخت و
ومړۍ نه تر پايه د رخصتي ورځو احمد دغه عذر پر ځاى نه ګڼل كيږي نو د چنګاښ مياشتې له ل د نثار  

  . افغانيو اضافي ماليې پر وركړه مكلف دى 100پرته، د 
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. ګل احمد په كابل منډيي كې يو ماركېټ لري چې د خپل ماركېټ هټې يې نورو هټيوالو په كرايه وركړي  : بېلګه 4
 10000يم پوړ كرايه له د لومړي او دو. ياد ماركېټ درې پوړه لري چې د هر پوړ يا منزل كرايه توپير لري

افغانيو لوړه ده او كله چې مستاجرين كرايه وركوي ماليه ترې وضع او د دولت ځانګړي حساب ته 
د قانون د . افغانيو ټيټه ده او ګدام لپاره ترې كار اخيستل كيږي 10000د درېيم پوړ كرايه له . ورسپارل كيږي

تصفيې او د موضوعي ماليې د مجرايۍ لپاره د حكم لمخې، ګل احمد مكلف دى چې د مالياتي حساب د 
مه نېټه 25راتلونكي كال د غبرګولي ترپايه خپل اظهارليك وړاندې كړي خو ګل احمد د تلې مياشتې په 

نو هغه ځواب كيږي پوښتنه د ځنډ په اړه څخه  ګل احمدكله چې له . خپل مالياتي اظهارليك وړاندې كوي
رايې د ټاكلو په اړوند يې اختالف درلود، ونه توانېدم چې د تېر كال هټيوالو سره د كخپلو  لهوركوي چى 

تېرېدو سره پرته له او په همدې دليل بايد د هرې ورځې په  دىمؤجه دليل نه دغه . اظهارليك وړاندې كړم
  . شي ه وركړلافغانيو اضافي مالي 100د   رخصتۍ څخه د اظهارليك تر وړاندې كولو پورې

  
كه چېرې ګل احمد له خپلو هټيوالو سره د تېر كال د كرايې په اړه حقوقي دعوا ولري او د دعوا د اقامې   : تبصره

لمخې د ده هټيوال د محكمې د حكم پر اساس په بند كې اوسي او نور دا واك ونه لري چې د ده اظهارليك 
احمد بايد په دې اړه له  او مالياتي ملكفيت وړاندې كړي، د ګل احمد دغه عذر موجه ګڼل كيږي خو ګل

  . محكمې او زندان څخه يو تصديق وړاندې كړي
  

هغه شخص چى د ماليې له وركولو نه د تېښتې په موخه د دې قانون د احكامو له مخى په ټاكل شوې موده     2. 102
ره، د ې پر وركړه سربېمالياضافي ذكر شوې د فقره كې  1مادې په  102كې اظهارليك وړاندى نه كړي، نو د 

  . عدلي څېړنې لپاره لويې څارنوالۍ ته معرفي شي
  
مالي  1389او  1388،  1387عزيز د . دىهم مېشت افغانستان كې  پهعزيز د متحده اياالتو يو تبعه او :   بېلګه 1

عزيز پدې پوهېږي چى ځكه په افغانستان كې پرعايداتو . مېشت وكلونو په اوږدو كې په افغانستان كې 
كال كې هغۀ  1387لياتو اظهارليك پر وړاندى كولو مكلف دى چى د عوايدو لوى رياست په باندى د ما

عزيز د عوايدولوى رياست . ته خبر وركړى ؤو تر څو پر عايداتو خپل مالياتي اظهارليك وړاندى كړي
نو په خبرتيا ته په قصدي توګه پاملرنه نه كوي او پوهېږي كه چېرې په افغانستان كې ماليه تاديه كړي 

هره افغانۍ چى عزيز ئې د افغانستان . امريكا كې خپل مالياتي مكلفيتونه پدې اندازه نه شي كموالى
عزيز غواړي د مالياتو . عوايدو د لږوالي سبب ګرځيد دولت ته تاديه كوي په نوموړي كال كې د عزيز 

د عوايدو لوى رياست . كړي اظهارليك وړاندى نه كړي ځكه هغه غواړي په افغانستان كې لږه ماليه تاديه
ته  لويې څارنوالۍد عدلي څېړنو لپاره  دىاو  راټولهفقره كې ذكر شوې اضافي ماليه  1مادې په  102بايد د 

  . راجع كړي
  

دغه كار په ي، نو شنه په خپل ټاكلي وخت چې په قانون كې په ګوته شوى، وړاندې كه چيرې اظهارليك  :  تبصره
  :  ماليې څخه تېښته ګڼل كيږيالندې حاالتو كې له 

  
په وړاندې كولو كې ځنډ يا پاتې راتلل سره له دې چې د مالياتو د وضع كېدو اظهارليك د   .أ 

موضوع ماليه وركوونكو ته د پروګرامونو، وركشاپونو، عامه پوهاوي، سيمينارونو، 
   ،رسمي ليكونو او داسې نورو ذريعو له الرې وررسېدلې وي

لخوا د دويم كال يا نورو اوږدو دورو لپاره د بېالنس په وړاندې كولو  كه د ماليه وركوونكي  .ب 
   ، اوكې ځنډ تكرار شي
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په وړاندې اظهارليك ماليه وركوونكى هڅه وكړي چې د جعلي اسنادو په ښودلو سره د خپل   .ج 
 .  كولو كې ځنډ توجيح كړي

  
ه صورت كې د تطبيق وړ ده چى اظهارليك ماده كې ذكر شوې اضافي ماليه يواځې په هغ يو سلو دويمهپه     3. 102

ماده كې ذكرشوې اضافي ماليه په  102د عوايدو لوى رياست په . له ټاكلې نېټې څخه وروسته وړاندى شي
كه په ولو هغه صورت كې نه تطبيقوي چى مالياتي اظهارليك په خپل ټاكلي وخت وړاندى شوى وي 

كه چېرى مالياتي اظهارليك صحيح نه وي ، نو د . صحيح نه ويهم مالياتي اظهارليك كې معلومات 
  .يوپر تطبيق غور كپر عايداتو د مالياتو قانون د نورو مادو لمخې د اضافي ماليې عوايدو لوى رياست 

  
نوموړى . يو افغان سهامي شركت دى چى په ټول افغانستان كې خوراكي پلورنځۍ پر مخ بيايي امان  : بېلګه

كال مالياتي اظهارليك ډك او وړاندى كوي او په اظهارليك كې خپل ذكرشوي  1387شركت خپل د 
د مالياتو د سنجش پر مهال نوموړى شركت د څو . كال د غبرګولي په پاى كې تاديه كوي 1388ماليات د 

له نوموړي جنراتورونو څخه په خوراكي پلورنځيو كې د . جنراتورونو چى رانيولي يې ؤو ، دعوا كوي
نه بلكه د وخت په  هد جنراتورونو بيه بايد كم. په توګه اود پلورنځيو ګرمولو لپاره استفاده كېږيڅراغ  

شركت پر عايداتو د  اماند  تېروتنې له كبلهد دې . تېريدو سره ئې بيه بايد له استهالك څخه وضع شي
ى كوم چى د دغه شركت مالياتي مكلفيتونه له هغو څخه زيات د اماند . مالياتو اظهارليك ناسم دى

ماده كې د ذكر شوي اضافي ماليې تابع نه  102شركت په  امان. يشركت په مالياتي اظهارليك كې درج د
 امانپه هغه صورت كې چى . ګرځي ځكه چې هغۀ خپل مالياتي اظهارليك په ټاكلې نېټه وړاندى كړى دى

ماده كې ذكر  104و كيداى شي چې  په شركت د جنراتورونو د بيې د مجرايي په اړه كوم مؤجه دليل ونلري ن
  . شوې اضافي ماليې تابع وګڼل شي

  
  

 
  دماليې د نه وضع كولو په صورت كې اضافي ماليه

  : ماده درېيمهيو سلو 
هغه شخص چى له موجه دليلونو پرته د معاش ، مزدورۍ ، دټكټانې د عوايدو ، د سهم د ګټې ،  )1(

ماليه د دې قانون د حكمونو لمخې وضع نكړي،  كرايې، كمېشن، حق االمتياز او ورته عوايدو
 .په سلو كې د شلو داضافي ماليې په وركړه مكلف دى

فقره كې درج ماليه وضع نه كړي ،  )1(هغه شخص چى د بشپړې بې پروايي له امله د دې مادې په  )2(
 .په سلو كې د څلويښتو اضافي ماليې په وركړه مكلف 

  
  

هغه شخص چې د دې قانون د احكامو لمخې  د سهم پر ګټې، ټكټانې، حق االمتيازونو، معاش او اجورې    1. 103
د كوم قانع كوونكي دليل نه پرته  د ماليې پر مبالغ  نورقرعه، بخششانې، قراردادي او داسې ، كرايې ، 

  .ړيهغه اضافي ماليه  چى بايد وضع شوى واى تاديه ك ٪10تطبيق بريالى نه شي ، نو 
  

نوموړي درې . يو افغان سهامي شركت دى چې درې تنه انفرادي اشخاص يې استخدام كړي ديشش درك    : بېلګه
شركت درې كسان استخدام كړي دي ، نو شش درك دا چى  . تنه اشخاص رازق ، اديب او عزيز نومېږي

شخص دى  چى په  فيروز هغه. نوموړى شركت مكلف دى چى د كاركوونكو له معاش څخه ماليه وضع كړي
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شركت سره د شش درك رازق له . شركت كې د  ماليې د مناسبو مبالغو د وضع كولو مسؤليت  په غاړه لري
كال كې د رازق له معاش  1387فېروز په . كال د چنګاښ د مياشتى په لومړۍ نېټه  كار پېل كړى دى 1387

مان كاوه چى  رازق يو مستقل قراردادي څخه د ماليې په وضع كولو نه بريالى كېږي دا ځكه هغۀ داسى ګو
شركت سره ليكلى قرارداد السليك  كړى خو اديب او عزيز شش درك فيروزپدې باور دى چى رازق د . دى

شركت عوايد تفتيش شش درك كله چى د عوايدو لوى رياست كاركوونكي د . داسى كوم قرارداد نلري
كه چېرى د فېروز باور معقول وي نو  . قراردادي كوي ، نو مومي چى رازق يو كاركوونكى دى نه مستقل

يوازې حقيقت دا دى چې قرارداد په ليكلي ډول نه دى جوړ شوى او په ځاى  .ماليه بايد تطبيق نه شي 10%
  . دليل يې دا دى چې رازق يو مستقل قراردادي دى نه يو كاركوونكى

  
فقرې د  1مادې د  103د  ولو بريالى شوى نه وي ، هغه شخص چى د بې پروائي له امله د ماليې پر وضع ك   2. 103

  . ې پر وركړه سربېره، د عدلي تعقيب لپاره څارنوالۍ ته هم وړاندې كيږيماليمندرجې اضافي 
  

شركت ټول صادر  اف شركت د پاك  . يو افغان سهامي شركت دى افسهامي شركت او   ىيو پاكستان پاك:  بېلګه 1 
كال كې د  1387شركت په اف  .شركت پوره وړى دىاف شركت د پاك . شوي اسهام په خپل واك كې لري

موضوعي ماليې  %20د  شركت د ټكټانې له دركهاف . افغانۍ د ټكټانې په توګه وركوي 1000000پور له دركه 
ازه د هغې ټكټانې د كمولو ادعا كوي چى افغانيو په اند 1000000شركت د اف . په وضع كولو نه بريالى كېږي

مالي كال عوايد  1387شركت د اف كله چى د عوايدو لوى رياست د . شركت ته يې تاديه كړې دهپاك 
شركت كاركوونكو ته  افشركت كاركوونكو د پاك تفتيش كوي، نو داسى معلومات تر السه كوي چى د 

 پاكشركت كاركوونكي   افد . ماليه وضع كوي %20شركت د ټكټانې له دركه  پاكخبر وركړى ؤو چى د 
 %20افغانيو كمولو او د   1000000د . شركت ته الرښوونه كوي چى دغه شركت بايد هېڅ ټكټانه وضع نه كړي

شركتونه كوښښ كوي چې هغه ) ب(او ) الف(موضوعي ماليې په وضع كې په نه بريالى كيدو سره سره د
فقرې  1مادې د  103په دې توګه، د . اندازه ماليه چى دوى بايد په افغانستان كې تاديه كړې واى، كمه كړي

ته راجع  لويې څارنوالۍ د عدلي څېړنو لپاره ې پر وركړه سربېره،  دغه شركتونه ماليد مندرجې اضافي 
  . كيږي 

  
دا شركت د . فعاليتونه پر مخ بياييچارې او ساختماني په كابل كې د سړكونو شركت دى او  بهلول ودانيز   :  بېلګه 2

تنه يې  15د ياد شركت د ګومارل شوو كاركوونكو له ډلې . كسان په كار ګوماري 50مختلفو پروژو لپاره 
افغانۍ معاش لري او پاتې نور يې عادي كاركوونكي دي چې د  30000تې فني كاركوونكي دي چې د مياش

د دې لپاره چې خپل فني كاركوونكي شركت  بهلول ودانيز . افغانۍ معاش ترالسه كوي 4500مياشتې 
د څېړنې پرمهال د بررسۍ كاركوونكو ته .  افغانيو معاش په اساس ترې ماليه وضع كوي 20000وهڅوي، د 

 ٪10د شركت  بهلول ودانيز . افغانيو په اساس ډېره لوړه ماليه ده 30000ماليې وضع كول د ويل كيږي چې د 
  . كيږيته راجع  لويې څارنوالۍ د عدلي څېړنو لپاره اضافي ماليې په وركړه سربېره، 

  
ه الندې دغه كار پي، نو شتاديه نه په خپل ټاكلي وخت چې په قانون كې په ګوته شوى، كه چيرې ماليه   :  تبصره

  :  حاالتو كې له ماليې څخه تېښته ګڼل كيږي
  

د ماليې نه وركول سره له دې چې د مالياتو د وضع كېدو موضوع ماليه وركوونكو ته د پروګرامونو،   
. وركشاپونو، عامه پوهاوي، سيمينارونو، رسمي ليكونو او داسې نورو ذريعو له الرې وررسېدلې وي

  . دويم كال يا نورو اوږدو دورو لپاره د ماليې نه وركول تكرار شيچې د ماليه وركوونكي لخوا د 
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  . ماليه وركوونكى هڅه وكړي چې د جعلي اسنادو په ښودلو سره خپله نه وركړل شوې ماليه توجيح كړي  
  

  
 

  په صورت كې اضافي ماليه ولوكردماليې د نه و
  : ماده او څلورمه يو سل
شوې ماليه د دې قانون د حكمونو لمخې ورنكړي، د وضع پرته  هدليلموجه ص چى له اشخاهغه  )1(

وركړه  راضافي ماليې پ ٪10د ماليې پر وركړه برسېره  ېدرجمناده كې د مه م100دې قانون په 
  .مكلف دى

هغه شخص چى دماليې څخه د تېښتې په قصد، تثبيت شوې ماليه، د دې قانون د حكمونو  )4( )2(
، لويې فقره كې د درج اضافي ماليې پر وركړه برسېره )1(لمخې ورنكړي، د دې مادې په 

 . څارنوالۍ ته معرفي كيږي
    

  
له بېالبېلو (ماليه تثبيت شوې خپله  سره سمهاحكامو له هغه شخص چى د مؤجه دليل نه پرته د دې قانون      1. 104

ه شوې يا د شخص سرچينو څخه د موضوعي ماليات چې پر عايداتو د مالياتو په قانون كې يې وړاندوين
دا ماليه د هر هغې . اضافي ماليه وركړي %10تاديه نه كړي، بايد ) خپله د تاديې وړ ماليه تثبيته شوې

  .ماده كې د ماليې د تاديې د ځنډ په اړه ذكر شوې ده 100اضافي ماليې سربېره تاديه كېږي چى په 
  

 80800دى . افغانۍ ترالسه كوي 100000يې دى، يې له دركه چې خپل ملكيت جايداد د كراخپل عزيز د :  بېلګه 1
افغانيو د انفرادي اشخاصو د نورم لمخې ماليه  1000000پر (افغانۍ د كرايې د عوايدو د ماليې له دركه 

افغانۍ تاديه كړي  80800عزيز نه شي كوالى چې د غبرګولي مياشت په پاى كې  . پوروړى دى) وضع كيږي
  ).8800x10. (افغانيو اضافي ماليې تابع ګرځي 8080م نه لري نو ځكه هغه د ې كوم مؤجه دليل هياو په اړه 

  
ماده كې پر ذكر شوې اضافي ماليې باندى  100عزيز له ټاكلې نېټې نه د هرې ورځې په تېريدو سره په   

كه چېرى عزيز د غبرګولي  له پاى څخه لس ورځې وروسته خپل د ذمت ماليه او . افغانۍ جمع كړي 88880
افغانۍ پوره  8880ماده كې د ذكرشوې اضافي ماليې له مخى  100اضافي ماليه تاديه كړي، نو هغه په 

  )افغانۍ 88880× 0. 001× ورځې  10(  . وړې پاتى كېږي
  
بېلګې له حالتونو او حقيقتونو سره ورته والى لري خو  1شوي حالتونه او حقيقتونه  د په دې بېلګه كې ذ كر  : بېلګه 2

يواځې دومره توپير لري چى دلته عزيز ماليه نده تاديه كړې او اظهارليك ئې نه دى وړاندى كړى دا ځكه 
يز په ټاكلې په داسى حاالتو كې عز. ووچى د يوې ترافيكي پېښې له امله په روغتون كې تر درملنې الندى 

  .اضافي ماليې تابع بايد ونه ګرځي %10نېټه  د ماليې د نه تاديه كولو په اړه مؤجه عذر لري نو د 
  
قسيم هوايي شركت د يوه سوداګريز هوايي شركت په توګه كار كوي او د خپلو كاركوونكو د وري مياشتې :  بېلګه 3

ياد . ش د وركړې پرمهال وضع كړي ديد معاشونو موضوعي ماليات يې د مياشتې په پاى كې د معا
مې پورې د دولت بانكي حساب ته انتقال كړي 10شركت بايد وضع شوي ماليات د وروستۍ مياشتې تر 

د مالياتو د څېړنې . واى، خو وضع شوي ماليات د همدغه كال د چنګاښ تر مياشتې نه دي انتقال شوي
ي چې وضع شوې پيسې د يوې الوتكې د كاركوونكي دغه موضوع بررسي كوي او داسې انګېرل كيږ
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دغه شان دليل موجه نه دى او قسيم هوايي شركت مكلف دى چې سربېره پر . ترميم لپاره كارول شوي دي
  . اضافي ماليه هم وركوي ٪10ماده كې درج شوې ماليه وركړي،  100دې چې د ماليې د ځنډ لكبله په 

  
تاديه له ماليې څخه د تېښتې به هوډ نه ټاكل شوې ماليه لمخې هغه شخص چې  د دې قانون د احكامو    2. 104

د عدلي تعقيب لپاره لويې بايد فقره كې د مندرجې ماليه پر وركړه سربېره، 1مې مادې په 104د ي، وك
  . څارنوالۍ ته معرفي كيږي

  
شركت  ياد. ونه برابرويخدمتد ودانيزو چارو كې كابل سهامي شركت دى چى په امريكايي يو . اې. بي. اې    :بېلګه 1

شركت په افغانستان كې د . اې. بي. اې. ترسره كويخدمتونه د يوه خصوصي شركت لپاره د ودانيزو چارو 
د عوايدو لوى رياست داسې . هر ډول معاهدې يا تړون لمخې له هېڅ ډول مالياتي مكلفيته معاف نه دى

د د څېړنو په ترڅ كې،  . و پلټنې الندې ونيسيمالي كال لپاره تر څېړنې ا 1388پتې يې چې ياد شركت د  
ېښناليك له الرې يو مكتوب ترالسه كوي چې د كابل له دقتره د دغه شركت يو عوايدو لوى رياست د بر

شركت چارواكي په دې . اې. بي. دغه مكتوب داسې جوته وي چې اې. عمده سهم لرونكي ته لېږل شوى دى
مكلفيت او د اتتفاعي معاملو د ماليې مكلفيتونه يې په افغانستان ښه پوه وو چې پر عايداتو د مالياتو 

دغه راز، ياد سند داسې څرګندوي چې د دغه شركت هماغه عمده سهم لرونكي پرسونل ته . كې در لوده
د . ويلي چې ماليه دې نه وركوي ځكه دا شركت يوازې د لنډې مودې لپاره په افغانستان كې كار كوي

  . غه موضوع لويې څارنوالۍ ته عدلي تعقيب لپاره معرفي كويد عوايدو لوى رياست
  
بېلګه كې بيا هم د خپلو كاركوونكو د معاشونو د موضوعي ماليې په  3قسيم هوايى شركت په پورته   : بېلګه 2

مې 104په دې توګه، ياد شركت سربېره  پر دې چې پر عايداتو د مالياتو قانون د . وركړه كې باتې راځي
فقره كې درج شوې اضافي ماليه وركوي، لويې څارنوالۍ ته د عدلي تعقيب لپاره هم معرفي  1مادې په 
  . كيږي

  
دغه كار په الندې ي، نو شتاديه نه په خپل ټاكلي وخت چې په قانون كې په ګوته شوى، كه چيرې ماليه     : تبصره

  : حاالتو كې له ماليې څخه تېښته ګڼل كيږي
  

دې چې د مالياتو د وضع كېدو موضوع ماليه وركوونكو ته د د ماليې نه وركول سره له   .أ 
پروګرامونو، وركشاپونو، عامه پوهاوي، سيمينارونو، رسمي ليكونو او داسې نورو ذريعو 

   ،له الرې وررسېدلې وي
چې د ماليه وركوونكي لخوا د دويم كال يا نورو اوږدو دورو لپاره د ماليې نه وركول تكرار   .ب 

   ، اوشي
ونكى هڅه وكړي چې د جعلي اسنادو په ښودلو سره خپله نه وركړل شوې ماليه ماليه وركو  .ج 

  . توجيح كړي
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 ه اضافي ماليهړپه ا نمبرد ماليه وركوونكي د تشخيصه 

  :  ماده او پنځمه يو سل
مې مادې له حكم سره سم د ماليه وركوونكي د تشخيصيه 86هغه حقيقي شخص چې د دغه قانون د 

افغانيو د اضافي  5000نمبر په لرلو مكلف دى اوپرته له كوم موجه دليل څخه يې ترالسه نه كړي، د 
 . افغانيو د اضافي ماليې پر وركړه مكلف دي 20000ماليې په وركړه او حكمي شخص د 

  
  

مې مادې له حكم سره سم د ماليه وركوونكي د تشخيصيه نمبر 86هغه حقيقي شخص چې د دغه قانون د   1. 105
افغانيو د اضافي ماليې په  5000په لرلو مكلف دى اوپرته له كوم موجه دليل څخه يې ترالسه نه كړي، د 

  . افغانيو د اضافي ماليې پر وركړه مكلف دي 20000وركړه او حكمي شخص د 
  
په يوه نړېواله  نادولتي مؤسسه كې كار  ېنوموړ. كوچني كلي كې ژوند كوييو آسيه د بدخشان واليت په    :بېلګه 1

د . يدوارو ښځو سره مرسته كويې په توګه دنده تر سره كوي او له اميآسيه په خپل كلې كې د د ا. كوي
مادې له مخې آسيه  91د . كال ماليه وضع كوي 1388استخدام كوونكې مرجع د هغې له معاش نه د  ېآسي

آسيه بې سواده ده او . مالي كال لپاره ماليه وركوونكي د پيژندنى نمبر تر السه كړي 1388ه چې د مكلفه د
. دماليه وركوونكي د پيژندنې نمبر د اخستلو په موخه مناسبې فورمې نه شي اخستالى چې ډكې ئې كړي

آسيه مجبوره ده . كويوراستخدام كوونكې مرجع د پيژندنې نمبر السته راوړلو په اړه آسيه ته معلومات نه 
سفر وكړي او هغه دفتر پېدا كړي چى د ماليه وركوونكي د پيژندنى نمبر اخيستلو  و لپارهورځ د څوچى 

كله چى د عوايدو لوى رياست كاركوونكي آسيه تفتيش كوي ، نو ورته وايي . لپاره الزمې فورمې وركوي
آسيه سمې فورمې السليك كوي او د . چى هغه دماليه وركوونكي د پيژندنى نمبر اخستلو ته اړتيا لري

  .آسيه د نوموړې نومرې د نه اخستلوپه اړه معقول دليل لري. يژندنې نمبر اخليپ
  
ساريكا د د . هغه په يوه نړيواله نادولتي مؤسسې كې دنده ترسره كوي. ساريكا په كابل واليت كې اوسېږي    :بېلګه 2

د ساريكا استخدام كوونكې مرجع د هغې . هغه له اميدوارو ښځو سره مرسته كوي. ائې په توګه كار كوي
پوښتنه كوي چى ولې يې هغه له استخدام  كوونكې مرجع څخه  . كال ماليه وضع كوي 1388له معاش نه د 

د ساريكا استخدام كوونكې اداره هغې ته خبر وركوي چى هغه پر . د هغې له معاش نه ماليه وضع كړې ده
كابل واليت كې . عايداتو باندې د مالياتوقانون  تابع ده او بايد دماليه وركوونكي د پيژندنې نمبر واخلي

ونكي د پيژندنى د نمبر فورمې دانټرنټ له ليارې انټرنټ شته او ساريكا كوالى شي چى د ماليه وركو
السته رواړي او همدارنګه نوموړې كوالى شى چى په كابل واليت كې دماليې وزارت له فترونوڅخه 

ساريكا د ماليه وركوونكي د پيژندنې نمبر نه اخلي ځكه چى دانټرنټ له . مالياتي فورمې تر السه كړي
ساريكا ماليې . اليې وزارت ته په تګ او راتګ پيسې مصرفيږيليارې د فورمو تر السه كول او يا م

ساريكا د نوموړي نمبر د نه اخيستلو په اړه كوم مؤجه . وزرات ته د تګ  او راتګ  د كرايې پيسې نه لري
  .اضافي ماليې تابع ګرځي 5000دليل نه لري او د 

  
 ياد. ن كې ساختماني فعاليتونه پر مخ وړيدى او په افغانستاد كابل ودانيز شركت يو افغان سهامي  :بېلګه 3

دى چى په  باوردا شركت پدې . كلونو كې په افغانستان كې فعاليت كوي 1389او  1388شركت په 
دو دي او په راتلونكي كې به هم كوم  ساختماني قرارداد تر السه ېافغانستان كې يې فعاليتونه مخ پر ختم
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شركت پوهېږي چى د ماليه وركوونكي د پيژندنې نمره واخلي، خو پرېكړه كوي چى  كابل ودانيز.  نكړي
كله چى د عوايدولوى رياست د نوموړي شركت په اړه تحقيق كوي ، داسى . نوموړې نمره وانخلي

 كابل ودانيز. معلومات تر السه كوي  چى دغه شركت دوه كاله پرعايداتو باندى ماليات نه دي تاديه كړي
خپلو كاركوونكو له معاشونو نه موضوعي ماليه نه ده وضع كړې او د عوايدولوى رياست نه د شركت د 

خپلو فعاليتونو د پټولو په موخه په قصدي توګه د ماليه وركوونكي د  پيژندنې نمبر له اخستلو څخه ډډه 
  . افغانيو اضافي ماليې تابع وګرځي 200000شركت بايد د  كابل ودانيزد . كړې وه

  
  
  

 سرغړونېلخوا ترسره شوې مالياتي مؤظفينو د 

  : مادهاو شپږمه  يو سل
كه چيرى مالياتي مؤظفين د مستقيمې يا غير مستقيمې ګټې په قصد په دې قانون كې درج  )1(

معلومات افشا كړي يا نور هغه اشخاص چى د معلوماتو په افشا كولو كې له هغه سره مرسته 
پنځه وېشتو زرو افغانيو پورې په نغدي جريمه يا تر يوه كال وكړي ، له احوالو سره سم تر يو سلو 

 .پورې پر حبس او يا په دواړو جزاوو باندى محكومېږي
كه چېرى مالياتي مؤظفين د اړوندو واكمنو مقامونو د رسمي اجازې پرته د مستقيمې يا غير  )2(

ي، له احوالو مستقيمې مالي ګټې يا نورې ګټې په قصد له خپل موقف څخه ناوړه استفاده وكړ
سره سم تر دوو سوو پنځه وېشتو زرو افغانيو پورې په نغدي جريمه يا تر درې كالو پورې حبس 

 .يا په دواړو جزاوو باندى محكومېږي
  
  

د مستقيمې يا غير مستقيمې ګټې په موخه محرم معلومات افشا كړي او  ىكه چېرې مالياتي كاركوونك   1. 106
دوى بايد د عدلي تعقيب لپاره لويې څارنوالۍ ته يا نور اشخاص هغو سره په دې كار كې مرسته وكړي ، 

  .وروپېژندل شي
  
ت د څېړنې پر شرك) الف(د. فيروز د عوايدولوى رياست د سترو ماليه وركوونكو په اداره كې كار كوي  :  بېلګه

شركت اصلي رقيب د ) الف(په افغانستان كې د . مهال فېروز د نوموړي شركت عوايد او ګټه معلوموي
پر ) ب(افغانيو په بدل كې د  200000شركت معلومات د ) الف(فېروز موافقه كوي چى د . شركت دى) ب(

د عدلي بايد يتولو له كبله په قانون كې د درج شوي محرميت د اصل د نه رعادغه قضيه . شركت وپلوري
  . تعقيب لپاره لويې څارنوالۍ ته وروپېژندل شي

  
كه چېرى مالياتي مؤظفين د مالي او يانورو ګټو په موخه په مستقيم يا غيرمستقيم ډول د رسمي مقاماتو    2. 106

نه رعايتولو  بايد د محرميت د اصل دله اجازې نه  پرته له خپل مؤقف څخه ناوړه ګټه پورته كړي، نو دوى 
  . له كبله د عدلي تعقيب لپاره لويې څارنوالۍ ته وروپېژندل شي

  
 شركت خپل مالياتي اظهارليك  صديق ترانسپورتيد .مستوفيت كاركوونكى دىيوه واليت د وحيد د   : بېلګه

صديق ترانسپورتي وحيد نوموړى مالياتي اظهارليك ارزوي او د . مستوفيت ته وړاندى كويواليتي 
افغانۍ وركړي نوپه مالياتي اظهارليك كې د شركت  د درج  30000ته وړانديز كوي كه چيرى ده  ته  شركت
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وحيد له خپلې دندې څخه د شخصي ګټې لپاره ناوړه ګټه اخلي او پر . شوې ګټې اندازه به راكمه كړي
ب لپاره لويې فقرې د حكم لمخې د عدلي تعقي 1مې مادې د 106په دې توګه، وحيد د . سرغړونې تورن دى

  . څارنوالۍ ته ورپېژندل كيږي
  
  
  
  واك راټولولواضافي مالياتو د  د

  : ماده او اوومه يو سل
 .  راټوليږي لخواد دې فصل په حكمونو كې درج اضافي ماليات د ماليې وزارت د مالياتي څانګو 

  
  

هغه ماليه وركوونكي چى د اضافي ماليې په وركړه مكلف دي، نوموړې ماليه بايد د اصلي ماليې د    1. 107
فقرې پراساس ماليه وركوونكى بايد اضافي ماليه په يو واكمن ) 1(مادې د  87د . تاديې په شان وركړي
لېږلو په موخه د  له واكمن بانك څخه د مالياتو د وركړې فورمو د ترالسه كولو او. بانك كې تاديه كړي

عوايدو لوى رياست ترتيبات رامنځته كړي دي او دا داسې ګڼي چى نوموړي تاديات په مالياتي دفتر كې 
  .  منځ ته راغلي دي
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 برابرول او د فورمو  ې وضع كولنالرړد ك

  : ماده او اتمه يو سل
د ماليې وزارت د مالياتو د تشخيص ، تثبيت او اخيستلو په منظور هغه فورمې چى د قانون  )1(

 .د حكمونو لمخې اړينې ګڼل كېږي برابروي
د ماليې وزارت د دې قانون د حكمونو د ښه تطبيق په منظور پر عايداتو باندې د مالياتو  )2(

 .اليحې وضع كوي) انفراديعمومي او (تعليمنامه ، جال طرزالعمل 
  
  

له .  د عوايدو لوى رياست پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د تنظيم او اداره كولو مسؤليت په غاړه لري   1. 108
دغو مسؤليتونوڅخه يو هم دا دې چې د عوايدو لوى رياست فورمې طرح او ترتيب كړي دي او پرعايداتو 

ماليه وركوونكو د پېروۍ په موخه د ماليه وركوونكو له غوښتنې سره سم باندى د مالياتوله قانون څخه د 
يادې شوې فورمې د هر واليت له مستوفيت او د ماليې . به د دغۀ ډول فورمو طرح او ترتيب ته دوام وركړي

  .وزارت د عوايدو له لوى رياست څخه تر السه كېداى شي
  

ليمنامې د صدور واك د همدې مادې لخوا د ماليې وزرات ته  پر عايداتوباندى دمالياتو د قانون د تع   2. 108
پر عايداتو باندى دمالياتو قانون د تعليماتنامې موخه د مالياتو قانون تطبيق او . وركړل شوى دى
داسې بايد ونه ګڼل شي چى . په دغۀ تعليماتنامه كې يواځې عمومي الرښوونې شاملې دي.  تعبيردغه دى

  . له ماليه وركوونكي پورې اړوند ټول موضوعات شامل دي په دغه تعليماتنامه كې
  

د ماليې وزارت لپاره د هغو مواردو په اړه چى پرعايداتو باندى دمالياتو قانون تر پوښښ الندى نه دى    3. 108
د ماليې وزارت دعوايدو لوى رياست له ليارې دعامه او خصوصي .  راغلي، دوه انتخابي الرې وجود لري

  .صادرويطرزعملونه 
  

د عامه سنجش يوطرزالعمل  پرهغې موضوع باندې پرعايداتو باندى دمالياتو قانون د تطبيق په اړه په    4. 108
دبېلګې په  .ليكلى توګه د ماليې وزارت موقف بيانوي چى چى  ماليه وركوونكي تر اغېزې الندى راولي

 1384/4د ( اچونې د قانون لمخې    ډول ، دماليې وزارت د افغانستان كورنې او بهرنې خصوصي پانګې
د پاى په اړه د عامه سنجش يو طرزالعمل " مالياتي معافيتونو"دوركړل شوي )  عامه سنجش طرزالعمل

صادر كړې دى او همدارنګه نوموړى وزارت د عمده مسئلو په اړه په هر هغه ډول او په هرهغه وخت كې 
دا كار دماليې وزارت واك د دې . ته ادامه وركويچى الزم وي، د عامه سنجش طرزالعملونو صادرولو 

پرېكړې كولو په اړه چى په كومو حاالتو كې دعامه سنجش طرزالعمل صادر كړي او هم هغه موقف چې 
  .دغه وزارت يې د قانون  تطبيق او تعبير په اړه لري ، بيانوي

  
يت شوو اشخاصوله ډلې څخه يو د خصوصي يو طرزالعمل پر هغې موضوع باندى چى له معينو او تثب   5. 108

معين شخص يا ډله ترخپلې اغېزې الندى راولي ، پرعايداتو باندى د مالياتو قانون د تطبيق په اړه 
دماليې وزارت د هغو حقيقتونو په باره كې  پر عايداتو باندې دمالياتو .  دماليې وزارت موقف بيانوي

خصوصي طرزالعمل د غوښتونكي مستندو شواهدو پر قانون د تطبيق په اړه  خپل موقف بيانوي چى د يو 
يواځې پرعايداتو باندى د مالياتوقانون د تعبير او تفسير په اړه د خصوصي يو . اساس برابر شوي دي
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دا پروسه د نورو قوانينود تطبيق د واضح كولو په موخه استفاده نه شي . طرزالعمل صادر كيداى شي
نه پرته د بل شخص دمالياتي مكلفيتونو واضح كولو ) ښتونكوغو(كيداى او همدارنګه له غوښتونكي 

كه چېرى د غوښتونكو نه پرته نور اشخاص  وغواړي  چى د خپل مالياتي . په موخه نه استفاده كيږي
په اړه د يوۀ خصوصي طرزالعمل ) نومونو(مكلفيتونو په اړه معلومات تر السه كړي ، نو بايد د خپل نوم 

  .ت وكړيصادرولو لپاره درخواس
  

د طرزالعملونو په دواړه عامه او خصوصي حالتونو كې د ماليې وزارت د قانون تعبير او تفسير ته محدود    6. 108
عامه او  "د عامه او خصوصي طرزالعمل د پروسې په اړه د ډېرو معلوماتود السته راوړلو لپاره د . دى

  .شي مراجعه ودې عامه سنجش طرزالعمل ته د تر عنوان الندى " خصوصي طرزالعملونو
  
  

 
 د جواز نه صادرول

  : يو سلو او نهمه ماده 
وركړې وړ ماليه، د دې قانون د  د) ذمت(كه چېرى حقيقي يا حكمي اشخاص، د خپلې غاړې    )1(       

حكمونو لمخې په ټاكلي وخت ورنكړي ، د ماليې وزارت كوالى شي د هغوى د سوداګريز 
نوي كولو په هكله هغو ادارو او مؤسسو ته چې د جواز د صادرولو واك لري رسماً جواز د نه 
داشخاصو جواز هغه وخت د اجرا وړ دى چې د ماليې له وزارت څخه د خپل . خبر وركړي

سربېره پر دې، د جواز  .مالياتي نه مسؤوليت سند اړوندې څانګې ته وړاندې كړي
خاصو او د سهامي او محدود المسؤليت صادروونكي ادارې نشي كوالى انفرادي اش

شركتو ريسانو ته چې خپل يا د خپلو شركتونو مالياتي مكلفيتونه يې نه وي ادا كړي، د عين 
  . شخص يا شركت په نوم بل جواز صادر كړي

د جواز صادروونكي ادارې په دې مكلفې دي چې دولتي ادارو ته د هغو حقيقي او حكمي   )2(     
. خصات چې جواز يې اعتبار لري، د انټرنټ له الرې په واك كې وركړياشخاصو لست او مش

ټولې دولتي ادارې او مؤسسې مكلفې دي چې د تړون د عقد پرمهال د كاري جواز له صحت 
   .او اعتباره ځان ډاډه او له دې وروسته تړون ترسره كړي

 ېچ ېله د ېاشخاص مخك مندرج ېمه ماده ك2د دولتي چارواكو د معاشونو د قانون په   )3(      
 ۍدارياتو د نه باقيد مال ېوزارت له الر يېد مال  ېاكل شي، مكلف دي چټا ويانتصاب 
  .ي ړك ېليتكم ېفورم

  
  

او پرته له دې چې دوى  يا حكميوي  حقيقي اشخاصكه هغه ماليه وركوونكي مې مادې لمخې، ټول 109د    1. 109
څه ډول فعاليت ترسره كوي او هغه ډله اشخاص چې د كاري جواز په لرلو مكلف دي، مخكې له دې چې 

د دې لپاره چې ماليه . خپل كاري يا سوداګريز جواز نوى كړي، خپل مالياتي مكلفيت دې ترسره كړي 
ري فعاليتونو د جواز صادروونكو راټوله شي، د ماليې وزارت دا واك لري چې د سوداګريزو او سكتو

ادارو ته رسمي مكتوب واستوي ترڅو د هغو اشخاصو جوازونه تجديد او نوي نه كړي څوك چې د ماليې 
همدارنګه د . وزارت يا بلې مالياتي ادارې لخوا د مالياتو ترالسه شوى د تصفيې سند نه وړاندې كوي



 294  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

ري جوازونه صادروي، ورته اشخاصو ته او د مې مادې لمخې، هغه دولتي ادارې او مؤسسې چې كا109
  . شركتونو د مديرانو په ګډون كاري جواز صادر نه كړي تر هغې چې مالياتي مكلفيت يې پوره كړى نوي 

  
كال د وږي په پيل كې خپل  1387غزنوي شركت دخپلو سوداګريزو چارو لپاره د سوداګرۍ له وزارته د   : بېلګه 1

كال د تلې  1388د . كال د وږي تر پيله د اعتبار وړ ګڼل كيږي 1388ه جواز د كاري جواز ترالسه كړ چې دغ
دا چې د سوداګريز جواز د مودې له پايته .  په مياشت كې، ياد شركت هېواد ته يو شمېر توكي واردوي 

رسېدو يوه مياشت تېره شوې، د ګمركاتو د رياست چارواكي وارد شوي توكي له ځان سره ساتي او له ياد 
د ياد شركت مدير سوداګرۍ وزارت ته غوښتنليك وړاندې . ركته غوښتنه كوي چې خپل جواز نوى كړيش

كال اظهارليك نه دى وړاندې كړى  1387په دې خاطر چې غزنوي شركت د . كوي چې خپل جواز نوى كړي
د . كړي او مالياتي مكلفيت يې هم نه دى پوره كړى، د سوداګرۍ وزارت نه شي كوالى چې جواز يې نوى 

كال خپل مالياتي اظهارليك مالياتي ادارې ته  1387غزنوي شركت جواز هله نوى كېداى شي چې د 
وړاندې، مالياتي مكلفيت ترسره او له اړونده مالياتي ادارې څخه د ماليې تصفيوي سند ترالسه او د 

  . سوداګرۍ وزارت ته يې وړاندې كړي
  
مه نېټه د 23كال د غويي مياشتې په  1388مخابراتو وزارت لخوا د مايك چې يو فرانسوي تبعه دى د   :بېلګه 2

د كار .  كمپيوټر انجينير په توګه په كار وګومارل شو ترڅو د دوو كالو لپاره تخنيكي خدمات وړاندې كړي
د قانون سره سم، مايك مكلف دى مخكې له دې چې په ياد وزارت كې خپله دنده پيل كړي، د كار او 

مه نېټه 25كال د غويي په  1389د مايك كاري جواز د . له وزارته يو كاري جواز ترالسه كړيټولنيزو چارو 
د . له دې كبله، دى اړ دى چې خپل جواز نوى كړي پخوا له دې چې خپل كار ته ادامه وركړي. پايته رسيږي 

ي سندچې د كال لپاره د  خپلو مالياتو تصفيو 1388فقرې لمخې، تر هغې چې مايك د 1مې مادې د 109
ماليې وزارت يا بلې مالياتي ادارې لخوا يې ترالسه كوي، د كار او ټولنيزو چارو وزارت ته نه وي وړاندې 

  . كړى، د كار او ټولنيزو چارو وزارت دا واك نه لري چې د مايك كاري جواز نوى كړي
  
غيرالكوليك نوشابو او داسې ياد شركت د معدني اوبو، . د بهار د نوشابو شركت مدير احمد نوميږي  :بېلګه 3

بهار د مشروباتو شركت نه خپل مالياتي اظهارليك وړاندې . نورو مشروباتو په توليدي چارو بوخت دى
كال، احمد له خپل ورور محمود سره د يوه نوي  1388پر . كال ماليات وركړي  1387كړى او نه يې هم د 

احمد د خپل شركت لپاره د مالياتو تصفيوي  دا چې. شركت په جوړولو او راجسترولو الس پوري كوي 
سند نه دى ترالسه كړى، په افغانستان كې له پانګه اچونې څخه د مالتړ اداره يا آيسا د احمد اړونده 

  . شركت ته جواز نه صادروي 
  

و د د مالياتو تصفيوي مكتوب هر ماليه وركوونكي ته هغه مهال صادريږي چې لومړى، د روان كال ماليه ا  :تبصره
، 17راتلونكو كالو د تاديې وړ ماليه وركړل شوي وي او ماليه وركوونكي هم پر عايداتو د مالياتو قانون د 

مې مادې د حكم لمخې ټول مالياتي مكلفيت د امكان تر كچې ترسره كړي وي، دويم، او د 72او  59، 46
د غوښتنليك تر نېټې سنجول  هر ډول  اضافي ماليې هغه مكلفيت ترسره شوى وي چې د جواز د نوي كولو

 . شوى وي 
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هر ډول ناتكميله اجراآت چې موخه يې د اضافي ماليې مكلفيت سنجول وي، د مالياتو د هغه تصفيوي   :تبصره 2
  . مكتوب د صادرېدو مخه نه نيسي كوم ته چې ماليه وركوونكى د كاري جواز د نوي كولو لپاره اړتيا لري 

  
جز لمخې، د كاري جواز ټولې صادروونكې ادارې مكلفې دي چې دولتي  1رې د فق 2مې مادې د 109د   2. 109

ادارو او مؤسسو ته د هغو افرادو او شركتونو لړليك يا فهرست په واك كې وركړي چې كاري جواز يې په 
  . قانوني لحاظ د اعتبار وړ وي 

  
ولو پرمهال، ډېره اړينه ده چې د هغو د داوطلبۍ يا مزايدې د پړاوونو په ترڅ كې او د تړون د ترسره ك  3. 109

د شركتونو او د . افرادو له ګومارلو څخه چې د كاري جواز موده يې پايته رسېدلې وي، ډډه وشي 
داوطلبۍ په مراحلو كې د برخه اخيستونكو اشخاصو د مزايدې داسنادو د ارزونې پرمهال، ټولې دولتي 

دوى ته په كار ده چې د . ودې په اړه ځان ډاډمن كړي ادارې مكلفې دي چې  د كاري جواز د اعتبار وړ م
په دې مانا، هغه ډله اشخاص چې د كار . داوطلبۍ په مراحلو كې د ګډون كولو د حق لپاره يو معيار وټاكي 

ي جواز موده يې پايته رسېدلې وي، له حكومت سره د تړون او قرارداد كولو لپاره حق نه لري چې د 
  . ړاوونو كې برخه واخلي داوطلبۍ يا مزايدې په پ

  
فقرې د حكم لمخې، هېڅوك د دولت لوړو پوستونو ته  3مې مادې د 109پر عايداتو د مالياتو قانون د   4. 109

  . ټاكل كېداى يا انتصابېداى نه شي مګر دا چې د خپلو مالياتو تصفيوي سند يې وړاندې كړى نه وي 
  
ن د ماشومانو په څانګه كې د روغتيايي كارپوه په توګه كار كړى كال، محمد اشرف د يوه روغتو 1387پر   :بېلګه 1

د عامې روغتيا وزارت د اداري اصالحاتو د كمېسيون له الرې په ياد وزارت كې د تخنيكي رييس يو . دى 
د ياد پوست لپاره د ټولو نوماندو له ډلې تر ټولو لوړ او شايسته  آغلى اشرف. پوست اعالن كړى دى 

كلف دى د هغې دندې په اړه د مالياتو خپل تصفيوي سندوړاندې كړي چې ده په كې كار دى م. شخص دى 
  . له دې وروسته، د اداري سمون د كمېسيون چارواكي د ده د انتصاب چارې او اسناد بشپړوي . كړى 

  
مشرانو جرګې  وړاندې له دې چې د. ولسمشر آغلې ثريا په ملي شوار كې  د مشرانو جرګې لپاره انتصابوي   :بېلګه 2

د دغه سند . په ناستو كې برخه واخلي، آغلې ثريا مكلفه ده چې د خپلو مالياتو تصفيوي سندوړاندې كړي 
  . له وړاندې كولو پرته، نوموړې نه شي كوالى د مشرانو جرګې په ناستو كې برخه واخلي 

  
ولسمشر آغلى نوري د كار او ټولنيزو چارو وزارت د پوست لپاره د وړانديز شوي وزير په توګه ولسي  : بېلګه 3

ولسي جرګه د ياد وزير د لوړو زده كړو درجه، اسناد، . جرګې ته وروپېژاند چې د اعتماد رايه ترالسه كړي 
د مالياتو د تصفيوي سند د  د دغه نوماند. د تابعيت اسناد او نور اړونده اسناد تر څېړنې الندې نيسي 

ولسي جرګه په رسمي توګه د مالياتو د تصفيوي سند . ولسي جرګې په واك كې نه دى وركړل شوى 
غوښتنه كوي او ښاغلى نوري  داسې څرګندوي چې ده تر اوسه د تېرو كالونو خپل مالياتي اظهارليك 

ي جرګه د نوماند وزير ټول اسناد مسترد او په دې توګه، ولس. اړونده مالياتي ادارې ته نه دى وړاندې كړى 
  . د اعتماد رايې موضوع ترهغه مهاله  ځنډوي  چې آغلى نوري خپل ټول مالياتي مكلفيت  ترسره كړى 
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  شرايط مستحق كېدود  همعافيت له

  :  ماده او لسمه يو سل
ګڼه رسمي جريده كې خپور شوي د  )803(نېټې په  1381/6/20هغه منظور شوي تشبثات چې د  )1(

كورنۍ او بهرنۍ خصوصو پانګې اچونې د قانون په حكمونو كې درج مكلفيتونه او اړوند 
د چنګاښ له لومړۍ نېټې څخه وروسته د نوموړي قانون  1383قوانين سرته نه وي رسولي ، د 

 .په حكمونو كې له درج شوي معافيت څخه د ګټې اخستنې مستحق ندي
فقره كې درج د كورنۍ او بهرنۍ خصوصي  )1(شوي تشبثات چې د دې مادې په  هغه منظور )2(

نېټې څخه د مخه يې عمالً فعاليت پيل  1382/9/1پانګې اچونې د قانون دحكمونو لمخې چې 
كړې وي ، په هغۀ صورت كې كوالى شي د هغۀ په حكمونو كې له درج شوو امتيازونو څخه ګټه 

قوانينو كې درج حكمونه يې په پام كې نيولي وي او په پام كې  واخلي چى پدې قانون او اړوندو
 .نيولو ته يې دوام وركړي

فقره كې د كورنۍ او بهرنۍ خصوصي پانګې  )1(هغه منظور شوي تشبثات چې د دې مادې په  )3(
فقره  )1(اچونې په قانون كې له درج مالياتي معافيتونو څخه يې ګټه اخستې ده يا د دې مادې په 

په ) انقضا(حكم له په پام كې نيولو سره يا د هغوى د مالياتي معافيت د نېټې د تيرېدو  كې د ردج
نسبت د هغو مالياتي معافيت پاى ته رسېږي،په هغۀ صورت كې چى ذكر شوي تشبثات تر 

نېټې پورې ثبت او راجستر شوي وي ، د هغو د پاټې نه استهالك شوې شتمنۍ  1383/4/1
 .ابتې شتمنۍ د ارزښت په توګه ګڼل كېږيارزښت په هماغه نېټه د ث

  
  

منل شوو " كال خپور شوى د افغانستان د كورنۍ او بهرنۍ خصوصي پانګې اچونې قانون د  1381 رپ   1. 110
كلونو  8كلونو او په ځينو مواردو كې له  8او  6،  4ته پرعايداتو باندى د مالياتو په ګډون  د " تشبثاتو

كال پر عايداتو ) ميالدي كال 1964(لمريز  1344د . څخه ډېرې مودې لپاره مالياتي معافيت وركړى دى
لياتي معافيتونه پاى ته ورسول چى باندى دمالياتو په قانون كې وروستي بدلونونوهغه دوامداره ما

كال د چنګاښ له لومړۍ نېټې څخه هر ډول  1383د . پرعايداتو باندى دمالياتو قانون سره په تضاد كې وۀ
 1383دهغو مالياتي معافيتونو له ډلې څخه چى د . مالياتي معافيت دماليې وزارت ته د منلو وړ نه دى

دوه شرطونو  لهچى " منل شوي تشبثات"، يواځې هغه شمېر كال له لومړۍ نېټې څخه دمخه بښل شوي دي 
هغه دوه . څخه يې پېروي كړېده ، د مالياتي معافيت دنېټې تر پايه پورې له مالياتو څخه برخمن دي

  :شرطونه دادي
  

هغه نېټه چى په ( كال د لېندۍ د مياشتې له لومړۍ نيټې  1382يوۀ منل شوي تشبث  بايد د  .1
پانګه اچونې څخه د مالتړ ادارې  د سوداګرۍ له وزارت نه د خصوصي افغانستان كې له 

 .څخه په فعاليت پېل كړى وي) پانګه اچونو د ثبت او راجستر واك تر السه كړى دى
يو منل شوى تشبث بايد په افغانستان كې دكورني او بهرني خصوصي پانګې اچونې د قانون  .2

له اړوندو احكامو څخه پېروي كړې ) ى قانوناو يا د ده پر ځا) (كال كې په خپور شوي 1381
  . وي اوخپلې پېروۍ ته ادامه وركړي

   



 297  لمريز كال، د زمري لومړۍ نېټه   1389: نسخه پښتو 
 

كال دچنګاښ له لومړۍ نېټې څخه وروسته پاى  1383كه چېرى ديو منل شوي تشبث مالياتي معافيت د    2. 110
او تر ته رسېږي ، نو نوموړى تشبث له هماغې نېټې څخه پرعايداتو باندى د مالياتو قانون تابع ګرځي 

هماغې نېټې پورې د موجودو شتمنيو داستهالك د محاسبى په موخه ، د نه استهال ك شوو شتمنيو پاتې 
  .ارزښت د شتمنيو د بيې په توګه ګڼل كېږي

  
كال د چنګاښ تر لومړۍ نېټې پورى يې  1383كابل ساختماني شركت يو منل شوى تشبث دى چى د   :  بېلګه

افغانيو  100000كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د  1382نوموړى شركت د . دلمالياتي معافيتونه پاى ته ورسې
هغه وخت چى مالياتي . كالو پورې ورڅخه ګټه اخستل كېداى شي 5په بيه يوداسى ماشين پيري چى تر 

استهالك ئې په الندى ډول . معافيت پاى ته ورسېدۀ له ماشين څخه د يوۀ كال لپاره استفاده شوې وهس
د ماشين د مالياتي معافيت په پاى كې د . افغانۍ 20000=افغانۍ 100000× كاله  5÷ يو كال : محاسبه كېږي

كال دچنګاښ تر لومړۍ نېټې پورې استهالك يعنى  1383نا استهالك شوي ماشين ارزښت منفي د 
ن نه كال دچنګاښ له لومړۍ نېټې څخه له ماشي 1383كابل ساختماني شركت د .  دى 80000=  20000 - 100000

 80000داستفادې په موخه پدې اساس داستهالك د وضع مستحق كېږي چى په هغۀ وخت كې دماشين بيه  
  . افغانۍ  وه

  
جز لمخې د مناسبې فيصدۍ له مخې او يا  7فقرې د  1مادې د  18كابل ساختماني شركت كوالى شي چى د 

د ګټورې استفادې  استهالك مادې لمخې د چټك استهالك له مخې له شتمنۍ د مودې  نه  47هم  د 
  . سنجش كړي

  
له مالياتي معافيت څخه د چټك استهالك او د ضرر د نامحدود لېږد په بڼه مالياتي امتيازونو په اړه د 
ماليې وزارت د تعبير په اړوند دزياتو معلوماتو د تر السه كولو لپاره د عامه سنجش الندى طرزالعمل ته 

  د پانګه اچوونكو لپاره مالياتي معافيتونه او امتيازونه: ماليات پر عايداتو باندى. مراجعه وكړي
 
  
 

  او لوړوالى د قانون لومړيتوب
  :لسمه ماده ويو سلو يو

د دې قانون له حكمونو سره د قراردادونو ، موافقه ليكونو او نورو تقنيني سندونو د حكمونو د  )1(
 . مغايرت په صورت كې ، پرعايداتو باندى د مالياتو قانون مرجح ګڼل كېږي

له بهرينو دولتونو او نړيواولو مؤسسو سره د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت تر منځ عقد  )2(
فقره كې له درج شوي حكم څخه مستنثي  )1(موافقه ليكونه ، د دې مادې په  شوي قراردادونه او

 .دي
  
  

فقره د قراردادونو ، موافقه ليكونو او د نورو قانونو داحكامو په پرتله پرعايداتو باندى ) 1(مادې  111د   1. 111
چى پر عايداتو  باندى د كه چېرى يو قرارداد ، موافقه ليك او يا كوم بل قانون .مالياتو دقانون غوره ګڼي

مالياتو په اړه پر عايداتو باندى د مالياتو له قانون څخه مختلف احكام ولري ، نو پدې صورت كې 
  .نوموړى قانون او تړونونه د تطبيق وړ نه دى او پر عايداتو د مالياتو د قانون احكام تطبيقيږي
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ډول د دولت يو وزير قراردادونه او معاهدې الس  د يوې عادي طريقې په توګه دولتي ادارې دبېلګې په  2. 111
سره له دې چى يو وزير د اجناسو او يا خدماتو د پېرودلو واك لري ، ولې نه شي كوالى چى .ليك كوي

 كه چېرې  له پورتنيو. يواځى په خپل واك سره د افغانستان دقوانينو له احكامو څخه سترګې پټې كړي
مالياتو قانون  عايداتو د ه داسې ځانګړى چال چلندصورت ومومي چى پرليكونو سرتړونقراردادونو او يا 

  . لغوه ګڼل كېږي) نه نور احكام( سره سمون ونلري ،  نو په دغه صورت كې دقرارداد هماغه احكام 
  

. كوي و په موخه يو موافقه ليك الس ليد آبادول ۍل وزارت په استازيتوب د يوې ودانيو وزير دخپ  : بېلګه
.  ليك داسې بيانوي چى د ودانۍ د آبادولو قراردادي پر عايداتو باندى له مالياتو څخه معاف دىموافقه 

سره له دې چى نوموړى وزير دافغانستان د حكومت له واك سره سم عمل كړى دى ،يا موافقه ليك د 
نوموړي عايداتو د مالياتو قانون  له  افغانستان دحكومت لخوا له وړاندى نه الس ليك شوى دى، پر

د دغه وزير لخوا وركړل شوى مالياتي معافيت نه تطبيقيږي او په دې . موافقه ليك څخه غوره ګڼل كېږي
  . اړه پر عايداتو باندى د مالياتو قانون د تطبيق وړ دى

    
ثابتوي چى يا بېدودۍ داسې  اوېاو موافقه ليكونوپه اړه استثن فقره د هغوقراردادونو 2مادې  111د   3. 111

له قانون څخه غوره  ځانګړى مالياتي برخورد پكې شامل دى او نه شي كوالى چى پر عايداتو د مالياتو
بايد د هغۀ قرارداد او يا موافقه ليك له شرايطو سره سمون ولري چې له وړاندې نه  د  اوېاستثن.  وي

  . افغانستان اسالمي جمهوريت سره السليك شوى دى
  

 هېواداو موافقه ليكونه دي چې د افغانستان اسالمي جمهوريت او يوۀ بهرني يوه استثنا هغه قراردادونه 
ونو څخه هېوادچې  له مختلفو ) لكه  اروپايي اتحاد( هغه څو اړخيزه مؤسسات . ترمنځ  السليك شوى دى

  . ونو په توګه و ګڼل شيهېوادتشكيل شوي دي  د دې مادې له مخې  بايد د بهرنيو 
  

ليكونه دي چې  د افغانستان اسالمي جمهوريت  او د ملګرو ملتونو  تړوندادونه او بله استثنا هغه  قرار
د : ملګرو ملتونو پورې  اړوندې  مؤسسې عبارت  دي له . او يا د نورو مؤسسو ترمنځ السليك شوي وي

، د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام )UNICEF(ملتونو وجهي صندوق  ماشومانو لپاره د ملګرو
)UNDP(،  ادارهد مهاجرينو لپاره د ملګرو ملتونو عالي )UNHCR( د ملګرو ملتونو د ځانګړو پروژو ،

  . ، نړېوال بانك، د پيسو نړيوال وجهي صندوق او داسى نور) UNOPS(دفتر 
  

د ماليې وزارت بايد د بهرنيو چارو وزارت او عدليې وزارت سره د هغو شرايطو په اړه چى دهغه لمخې   4. 111
فقري لمخې او يا د افغانستان اسالمي  2مادې د  116يوه معاهده ، قرارداد او يا نور موافقه ليكونه د 

  . مادې سره لمخې وګڼل شي ، الرښودونه صادر كړي 90جمهوريت د اساسي قانون 
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  مكلفيتونه او  ۍباقى دار

  : يو سل او دولسمه ماده
  كال څخه مخكې 1381د ټولو حكمي او حقيقي اشخاصو باقيداريانې او نور مالياتي مكلفيتونه د 

 . پورې اړونديږي، معاف دي
  كاله پورې مالياتي جريمې او د بېالنس په  1385كال څخه تر  1381د حكمي او حقيقي اشخاصو د 

  وړاندې كولو كې ځنډ په هغه صورت كې معاف ګڼل كيږي چې په جريده كې د خپر ېدو له نېټې څخه 
 . يې په دريو مياشتو كې اصله باقيداري تاديه كړي

   1هغه باقيداره اشخاص چې مالياتي حسابونه يې د دغه قانون له نافذېدو مخكې تصفيه كړي وي، د 
 . فقرې له احكامو مستثنى دي  2او 

  
 

فقره د مالياتو او نورو مالياتي مكلفيتونو د وركړې له شرايطو يو داسې معافيت په ګوته  1مادې   112د   1. 112
دغه معافيت د ماليې پر وركړه، د جريمې . كوي چې پر  عايداتو د مالياتو قانون په بل ډول وضع كړى وي

هغه ماليات چې پر عايداتو . كيږي  په ډول اضافي ماليې او د مالياتي فورمو وړاندې كولو باندې پلى
ماليات، د انتفاعي معاملو ماليات، ثابت ماليات او موضوعي ماليات په بركې نيسي او پر مخكېنيو 

  . مالي كال په بر كې نه نيسي 1381كالونو پلى كيږي خو 
  

ياد . افغانيو ماليه يې هم محاسبه كړې ده 100000كال خپل بېالنس چمتو كړى او د  1379احمد شركت د : بېلګه  1
  . كال د تاديې وړ ماليې له وركړې هم معاف دى 1379شركت د مالياتي اظهارليك له وړاندې كولو او د 

  
كال كې په  81او  1380بېلو اشخاصو ته په نبي يو سوداګريز ماركېټ لري چې خپلې هټۍ ګانې يې بېال  : بېلګه  2

كال كې د هټيو د كرايې  1380نبي په . په عين مهال كې، ده په يوه نهاد كې هم كار كاوه. كرايه وركړي دي 
مګر دى په . او د دندې د عوايدو له دركه د خپل بېالنس او اظهارليك د وړاندې كولو څخه معاف دى

  . ظهارليك د وړاندې كولو او ماليې له وركولو معاف نه دى كال كې د خپل بېالنس او ا 1381
  

مالي كال څخه د مخكېنيو كالونو د ثابتو مالياتو د  1381قسيم په ميوند واټ كې يوه هټۍ لري چې د   :بېلګه 3
كه چېرې ماليه دمخه نه وي وركړل شوې، دى يې له وركړې . افغانۍ پوروړى  ده 5000وركړې له دركه 

  . معاف دى
  

كال د پوهنې له وزارت سره يو تړون السليك كړي چې له مخې يې يو  1378د احمد ساختماني شركت پر   : بېلګه  4
د پوهنې . كال كې تاديات پرته له دې چې ماليه وضع شي، وركړل شوي دي  1378په . ښوونځى ورغوي

ركړې څخه ماليه وضع وزارت له دې مسؤليته معاف دى چې د احمد ساختماني شركت ته د تادياتو له و
كال كې پر عايداتو د مالياتو له وركړې او په ترالسه كوونكي مبلغ د انتفاعي  1378ياد شركت په .  كړي

  . معامالتو له ماليې هم معاف دى 
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فقره د جريمو يو محدود معافيت په ګوته كوي چې په بل عبارت د هغو اشخاصو لخوا د  2مادې   112د   2. 112 
 3كال ماليه د  1385او  84، 83، 82، 1381تاديې وړ وي چې خپل مالياتي اظهارليك وړاندې او  د 

جريده كې خپور مياشتو په موده كې وروسته له هغې وركړي چې  پر  عايداتو د مالياتو قانون په رسمي 
.  مه نېټه خپور شو28كال د كب پر  1387نمبر رسمي جريده كې د  976پر  عايداتو د مالياتو قانون په .  شي 

  . پورته ياد معافيت پر  ټولو اضافي ماليو او جريمو له قانونه د نه اطاعت كولو له كبله پلى كيږي 
  
ل  خپل بېالنس او مالياتي اظهار ليك مالياتي ادارې ته كا 85او  1381د احمد ګل انحصاري شركت د   : بېلګه  1

.  لس ورځې وروسته له هغې نېټې وسپاره چې پر  عايداتو د مالياتو قانون په رسمي جريده كې خپور شو
كال لپاره د مالياتي فورمې او  ماليې په وركړه  85او  1381په دې توګه، د احمد ګل انحصاري شركت د 

  . كبله له هر ډول اضافي ماليې او جريمې څخه معاف دى  كې د ځنډ راوستلو له
  
كاله پورې خپل مالياتي اظهارليك   85څخه تر  1381سردارولي په منډيي كې د چايو ماركېټ لري چې د   : بېلګه 2

نوموړي خپل مالياتي اظهارليك د مالياتو ادارې ته لس ورځې وروسته له هغې نېټې .  نه وړاندې كړى 
ې پر  عايداتو د مالياتو قانون په رسمي جريده كې خپور شو او د خپلو هټيو د كرايې له دركه وړاندې كړ چ

  . دى له هر ډول اضافي ماليې او جريمې څخه معاف دى . يې ټول د تاديې وړ ماليات وركړل 
  

، له هغه هغه اشخاص چې يو معامله ترسره كوي او موخه يې دا وي چې د ماليې له وركړې تېښته وكړي  3. 112
همدارنګه، هغه اشخاص چې  له معاشونو، . معافيته نه مستحق كيږي چې د تېښتې د ماليې په اړه وي 

مزدونو، كرايو، د ونډې ګټې، ټكټانې او نورو موضوعي ماليې ته له تابع منابعو څخه د ماليې د وضع 
ي عوايدو پر وړاندې له مې مادې لمخې د ماليات18كولو مكلفيت لري، خو دغه ماليې نه وضع كوي، د 

  . مادې لمخې پر اضافي ماليې مكلف دى 103كسر څخه نه برخمن كيږي او د 
  
كال بېالنس او اظهارليك يې نه دى وړاندې كړى، د  1385پنځه ستوريز ساختماني شركت چې د   :بېلګه 1

الياتي فورمې او ياد پنځه ستوريز ساختماني شركت د م. معافيت په دوره كې په شلمه ورځ وړاندې كړل 
له څېړنې وروسته، داسې . ماليې په وركړه كې د ځنډ راوستلو لكبله د اضافي ماليې څخه معاف دى 
دا چې شركت د ماليې د نه . جوتيږي چې ياد شركت په قصدي توګه خپل د ماليې وړ عوايد لږ ښودلي دي

  . وركړه مكلف ګڼل كيږي وركولو كوښښ كړى، د قانون د حكم لمخې ياد شركت د اضافي ماليې په 
  

. دغه راز، څېړنه ښيي چې پورته ياد شركت د خپلو كاركوونكو له معاشونو څخه هم ماليه نه ده وضع كړې  
له دې كبله، شركت مكلف دى چې  د تاديې وړ موضوعي ماليه وركړي او د موضوعي ماليې د نه وركولو 

  . له كبله د جريمې تابع دى 
  

كاله مخكې او د دغه قانون له پيله هم مخكې د نورو  1386ونكي چې خپل ماليات يې له هغه ماليه وركو  4. 112
 2او  1مخكېنيو مالياتي كلونو لپاره تاديه كړي وي، له هغه معافيته نه برخمن كيږي چې د دغې مادې په 

.  ړ نه دههغه ماليه چې د معافيت له نافذېدو مخكې وركړل شوې د مسترد كېدو و. فقره كې ياد شوى دى 
د  ېنمبر فرمان له الر 171ه د ېټمه ن27په  ېاشتيكال د كب د م 1387د ولسمشر لخوا د  ېچ ېوروسته له هغ

  . و قانون السليك شو، اوس نافذ دى كال پر عايداتو د ماليات 1387
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 ه ېټدو نېد نافذ
      : لسمه مادهاو ديار يو سل
  .يږيرسمي جريده كې خپر دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافذ او په )1(
مادې او د مې  75او  74، 72، 67، 66، 65، 64، 59 او  د فقرې  3مې مادې د 4د د دغه قانون  )2(

 پيللومړۍ نېټې څخه له د وري مياشتې كال  1388د  ې ټول احكامفقر ېم6او  5 د مې مادې88
 .  د پلې كېدو وړ دي او

لومړۍ نېټې څخه له كال د وري مياشتې  1388د ، الندې قوانين په نافذېدو سرهد دغه قانون  )3(
  : منسوخ ګڼل كيږي

 
پر عايداتو د مالياتو نمبر رسمي جريدې له الرې خپور شوى  867كال كې د  1384په   .أ 

 ، نور تعديالت، ضميمې او د همدغه قانون مغاير احكام، قانون
اليې خپور نمبر رسمي جريدې له الرې د استهالكي موادو د م 453كال كې د  1359په   .ب 

او  10نمبر رسمي جريدې له الرې خپور شوي قانون د  517كال كې د  1361شوى قانون او په 
  او نمبر ضميمې سره، 1مې مادې د تعديل په اړه د 11

نمبر رسمي جريدې له الرې د صكوكو د  514نېټه د  31مياشتې په  زمريكال  د  1361د   .ج 
 . اخيستلو خپور شوى قانون

  
  

ې صادر شوى او نېټمې  27د ېمياشت كبكال د  1387د  ولسمشرد افغانستان اسالمي جمهوريت د   1. 113
انون د دغه فرمان د السليك له پر عايداتو د مالياتو ق چىڅرګندوي فرمان داسى  نمبر 171 السليك شوى

كال پر عايداتو د مالياتو قانون سره يو ځاى په  1387دغه فرمان د .  نېټې څخه نافذ او جاري ګڼل كيږي 
  . مه نېټه خپور شو28كال د كب په  1387نمبر رسمي جريده كې د  976

  

  پاى
 


