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 یاست خدمات حقوقی وپالیسی عوایدر     

  55/5931/   تاریخ                                                                                                   5931 (۶۰)شماره

 طرزالعمل تحصیل مالیه از تانکهای تیل

 :مبنی 

 ره امور مالیات بمنظور تنظیم هرچه بهترقانون ادا( 26)قانون مالیات برعایدات و حکم ماده ( 801)این طرزالعمل بتأسی از حکم ماده     

 .امور مربوط به تحصیل مالیات از مالکین تانکهای تیل وضع گردیده است

 :سوابق 

گان با تطبیق احکام قانون  هموجود بوده و این صنف مالیه دهند کالتحصیل مالیه از تانکهای تیل مشطی سالهای متمادی درعرصه ت    

در تطبیق مالیه ثابت  مالیات برای تثبیت عواید و مصارف به منظور پرداخت مالیات معامالت انتفاعی و مالیات برعایدات و هم چنان

دراثر این . الفت نموده استمخبنابر دالیل آن ی سایر اصناف و تشبثات کوچک تطبیق میگردد، مشکل داشته و با تطبیق چنانچه باال

یات احکام قانون و طرزالعمل های پیشنهادی بشکل ی مختلف پیشنهاد اما در تمامی والزم ها و طرزالعمل هایدر گذشته میکان مشکالت

 . یکسان تطبیق نمیگردد

کمیته مسلکی عواید بحث  1395/ 06/10 ومی عواید موضوع در مجلس مؤرخبا درک مشکالت فوق و براساس هدایت ریاست عم  

منظوری  یب و بعد ازطرزالعمل را با نظر داشت سه کته گوری ذیل ترت و پالیسی عواید و تصمیم گرفته شد تا ریاست خدمات حقوقی

 : ام وزارت برای تطبیق تکثیر گرددمق

 .ها بوده ویا خود یک شخص حکمی میباشدتانکهای تیل که مربوط به شرکت  .8

تیل را ازاشخاص وارد کننده خریداری و به مشتریان خویش  خاص حقیقی پیش برده میشود و عمالًتیل که توسط اش تانکهای .6

 .به فروش میرسانند

 .تانکهایکه تیل شرکت ها وسایر اشخاص را بشکل کمیشن میفروشند .3

 :سنجش مالیه تانکهای که مربوط به شرکت میباشد.  5

های مالیاتی میباشند، شرکت ها به عنوان شخص حکمی تابع احکام مشخص قانون مالیات پیرامون مکلفیت  ،مطابق به احکام قانون   

و  ازسرجمع عواید ناخالص انتفاعی اشخاص حکمی تابع پرداخت مالیه معا مالت ،فصل دهم قانون مالیات برعایدات مطابق به احکام

 .دنایدات تابع پرداخت مالیات برعایدات از عواید خالص خویش میباشماده چهارم قانون مالیات برع( 8)مطابق به حکم فقره 

می جمهوريتالدافغانستان اس  
وزارت ید ما لي  

او عوايدو معينيتګمرکونود  

 دعوایدو لوی ریاست

می افغانستان جمهوری اسال  

 وزارت مالیه
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نظرداشت توضیحات فوق آنعده از تانکهای تیل که خود شرکت بوده یا مربوط به شرکت میباشد، باید عواید و مصارف خویش در با    

ین مالیاتی،  منحیث یک شخص حکمی را درجمع عواید و مصارف شرکت دراظهار نامه شرکت شامل نموده و مطابق به احکام قوان

 .مکلفیت های مالیاتی خویش را اداء نمایند

 :تانکهای که بشکل شخص انفرادی فعالیت دارند. 2

مطابق به احکام قانون مکلفیت های اشخاص حقیقی که منیحث یک تاجر انفرادی فعالیت داشته یا ازطریق مقر ثابت فعالیت مینمایند،   

 :بنابر این تانک تیل که ازطرف شخص انفرادی پیش برده میشود مطابق به احکام قانون دوگزینه پیشنهاد میگردد. روشن میباشد

یث شخص حقیقی تمامی اسناد عواید و مصارف خویش را داشته باشد، ازطریق ارایه اظهار نامه مالیه هرگاه مالک تانک تیل منح .8

اظهار نامه ربعوار مالیه  نه مالیات برعایدات والاظهار نامه سا خویش را بپردازد، قابل تذکر است که ارایه اظهار نامه، شامل

 .میباشد (درصورت قابل تطبیق باشد) اعیمعامالت انتف

قانون مالیات برعایدات ( 47و  47)اسناد و مدارک عواید و مصارف قابل اعتبار نداشته باشد، مطابق به حکم مواد  یکهرصورتد .6

 . میتوانند مالیه ثابت بپردازند

 :سنجش مالیه تانکهای تیل که بشکل کمیشن فعالیت دارند. 9     

اشخاص ازعواید که بابت فعالیت های اقتصادی از قبیل عرضه اجناس و خدمات تحصیل میدارند مکلف به  به احکام قانونمطابق    

 ت یا خدمات فروش م نمودن تسهیالصرف مقدار پول را که به منظور فراهاشخاص  درفعالیت کمیشن کاری. میباشندمالیات پرداخت 

 .مطابق به احکام قانون مالیه بپردازد ازآنو مکلف است  شکیل نمودهرا ت دست میآورند عواید تابع مالیه ویبه عنوان کمیشن ب

میرساند، صرف از عواید کمیشن فروش منحیث بنابر توضیحات فوق آنعده از تانکهای که تیل سایر اشخاص را طور کمیشن بفروش     

 .تابع مالیه میباشند یک شخص حقیقی

ماده هشتادوهفتم قانون مالیات برعایدات ( 7)براساس حکم فقره  سنجش شده بتواند،ت برای اینکه برطبق این میتود مالیه بشکل درس  

  .میگرددتعیین  عواید تانکهای تیل که بشکل کمیشن فعالیت دارند طور ذیل

عاید کمیشن درنظر گرفته شده و ضرب مقدار  فیصدی LPGافغانی در هر لیتر تیل یا گاز  نیمابتداء تفاوت خرید وفروش به مبلغ دو    

 (8)فقره  ت انتفاعی مطابق به نورم مندرجدست آمده ناخالص تابع مالیه معامالعاید ب. فروش تیل گردیده عاید ناخالص بدست میآید

قدار فروش هرلیتر عواید کمیشن مفاد خالص درنظرگرفته شده ضرب م%( 70)درقدم دوم . گرددمیقانون مالیات برعایدات ( 22)ماده 

ت، مالیات برعایدات آن شده مجموع مفاد خالص بدست آمده مطابق به نورم مندرج ماده چهارم قانون مالیات برعایدا LPGتیل یا گاز

 . سنجش میگردد

آن عواید  ینغااف( 6.7)در هرلیتربفروش برسد،  LPGلیتر تیل یا گاز ( 1,500,000)سال مالی به مقدار  هرگاه تانک تیل در طی: 8مثال 

 :مالیه آن قرارذیل ذیل صورت میگیرد شده،مفاد خالص در نظرگرفته  %( 70)از آن وکمیشن بوده 

               = 1,500,000 Lفروش ساالنه به لیتر 

                     = 1,500,000x2.5      = 3,750,000 AFNعواید ناخالص 

                       = 3,750,000x4%   = 150,000/ AFN مالیه انتفاعی 

                         = 3,750,000x50% = 1,875,000 AFNمفاد خالص 
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                              = 60,000x0%         = 0مالیات برعایدات 

                                         90,000x2%          = 1800 AFN 

                                        1,050,000x10%   = 105,000 AFN 

,000 AFN135,000x20%    =   756                                          
                                    = 241,800/ AFN مجموع مالیات برعایدات 

     = (241,800+150,000) = 391,800//AFNموع مالیات قابل تحصیلمج 

 :تعین مالیه عواید سایر منابع تانکهای تیل

یل، تصادی دیگری نیز ازقبیل فروش مبالفعالیت های اق LPGوه فروش انواع تیل و گازالدیده میشود در بعضی از تانکهای تیل برع   

میگیرد  و غیره خدمات صورت ییعرضه بعضی خدمات از قبیل موترشو دوای ماشین موتر، فروش مواد خوراکی از طریق کانتین،

یک شخص تابع مالیه بوده و شخص  یمطابق به احکام قانون عواید تمامی منابع عواید. حظه تحصیل میگرددوازین بابت عواید قابل مال

 . نماید قوانین مالیاتی باید مالیه را تأدیه برطبق احکام

ق و برطبق حکم ماده دوم قانون مالیات برعایدات، اشخاص مکلف اند از کلیه عواید خویش در یک سال بانظرداشت توضیحات فو    

دیه نمایند، موده و به حساب مربوطه مالیاتی تأمالی طبق طرزالعمل های منظورشده ذمت مالیاتی خویش را در اظهار نامه مالیاتی درج ن

در یک رد مجموع عواید آن باید یریق یک شخص یا یک تشبث واحد صورت میگازینرو هرگاه فعالیت های مختلف اقتصادی که ازط

احد درج و ، بناً تانکهای تیل هم مکلف اند تا عواید منابع مختلف خویش را دراظهار نامه و.اظهار نامه واحد درج وگزارش داده شود

 . دیه نمایدمالیه آن را تعیین و تأ

ی تمامی ترتیب شده است، این طرزالعمل باالتفکیک شخصیت حقوقی و نحوفعالیت آن طرزالعمل تحصیل مالیه ازتانکهای تیل با

 .میباشد به تفکیک مقدار وقیمت فروش یکسان تطبیق میگردد LPGتانکهای تیل که مصروف فروش انواع تیل یا گاز

 . تمامی ادارات مالیاتی مطابق به احکام قانون مکلف به تطبیق این طرزالعمل میباشد   

خویش را نیز نپرداخته باشد  83۳7و  83۳7،  آنعده تانکهای تیل که مالیه سال های مالی  طرزالعمل از تاریخ منظوری نافذ میباشد این

 .های قبلی که در زمینه صادر شده است ملغی میباشد  با تطبیق این طرزالعمل، طرزالعمل .مطابق این طرزالعمل سنجش و تحصیل گردد

  

رئیس عمومی عواید            س خدمات حقوقی و پالیسی عواید                  یرئ                          الیسی        آمر طرح و تحلیل پ  

                             

 مالحظه شد

 منظور است

 

تگمرکامعین عواید و   


