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 ریاست پالیسی و خدمات حقوقی                                

        

 :ه اظهار نامه مالیاتیطرزالعمل توزیع و ارائ

 :مبنا 

امور مالیات بمنظور تسهیل توزیع و ارایه  قانون ادارۀ( 26)برعایدات و ماده قانون مالیات ( 801)این طرزالعمل مطابق به حکم ماده    

 .اظهار نامه مالیاتی تهیه شده است

اظهارنامه ساالنه، اظهار نامه مالیه انتفاعی ربعوار و فورمه جات مالیات  مالیاتی یچگونگی توزیع اظهار نامه هااین طرزالعمل درین   

 .و ارایه آن تصریح شده است (موضوعی

 :سوابق

مطابق به احکام قانون دریافت اظهار نامه مالیاتی، فورم ها و کمک تخنیکی از اداره مالیات بمنظور محاسبه و پرداخت مالیات از حقوق   

گان بطور آسان بتوانند بموقع قانونی آن ه نه موجود باشد تا مالیه دهندیمیالت الزم و میکانزم مشخص درزیه دهنده بوده وباید تسهمال

 .ه دریافت ، خانه پری و ارایه نمایداظهار نام

روند  این که بوده و مراحل زیاد را طی مینماید دهیق ادارات مالیاتی یک اندازه پیچیدر حال حاضر روند توزیع اظهار نامه سفید ازطر 

مالیه دهنده توزیع  بعضی ازاظهار نامه ها در قدم اول بدون برچسپ ونمره مشخص برایطور مثال  .وقت میگردد باعث مشکالت و ضیاع

مشخص برای اظهار نامه دریافت نموده غرض  یات مراجعه نموده و برچسپ و نمبرشده و مالیه دهنده آن را خانه پری دوباره به دفتر مال

لیم ش را تسمراجعه و اظهار نامه خوی به اداره مالیاتیپرداخت مالیه محاسبه شده به بانک مراجعه مینماید و بعد از پرداخت برای بار سوم 

یک طرف و از سوی دیگر سبب زی ارگان سبب ضیاع وقت و مصارف غیر ضروه مراجعه چندین مرتبه ای برای مالیه دهند. مینماید

 . ازدحام و بی نظمی در ادارات مالیاتی بخصوص دربخش عرضه خدمات گردیده است

 طرزالعمل 

I. توزیع وارائه اظهار نامه : 

اد تسهیالت و شفافیت در ارائه و طی مراحل اظهار نامه با درک واقعیت فوق وبراساس پالیسی فعلی ریاست عمومی عواید مبنی بر ایج   

 . ی و ارائه در سه مرحل ذیل صورت گیردنه پورهای مالیاتی ایجاب مینماید تا توزیع اظهار نامه سفید به مالیه دهنده، خا

 دافغانستان اسالمی جمهوريت

وزارت ید ما لي  

مرکاتو او عوايدو معينيتګد   

 دعوایدو لوی ریاست

 

 جمهوری اسالمی افغانستان 

 وزارت مالیه

 معینیت عواید وگمرکات

 ریاست عمومی عواید
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 :گتاسچاپ برچسپ از طریق سیستم س توزیع اظهار نامه سفید با .1

اظهارنامه ساالنه، اظهار نامه مالیه انتفاعی ربعوار و فورمه )حین مراجعه مالیه دهنده برای دریافت فورم اظهار نامه های مالیاتی 

 (برچسب)بخش عرضه خدمات باید اظهار نامه سفید را با تمامی اوراق ضمیمه آن با نصب استکر ( جات مالیات موضوعی

 . مالیه دهنده توزیع نموده و شماره مسلسل آن را درسیستم و کتاب ثبت درج نماید هتهیه وب

 . هم چنان مالیه دهنده میتواند اظهار نامه های مالیاتی را از ویب سایت وزارت مالیه دریافت و استفاده نماید    

 

 :ه دهنده و پرداخت مالیات به بانکخانه پری اظهار نامه توسط مالی .2

مالیه دهنده مکلف است مطابق به احکام قانون،  بارعایت طریقه محاسباتی که در قانون ذکر شده و براساس روحیه ارزیابی 

ری و مالیه قابل پرداخت سنجش شده روی اظهار نامه را اعداد و ارقام دست داشته خانه پ خودی اظهار نامه مالیاتی را برویت

ره مالیاتی معرفی شده در بانک مورد نظر تحویل و بعداً اظهار نامه و سند تحویلی را به حساب مربوطه بانکی که ازطرف ادا

 . بوقت معینه قانونی به اداره مالیاتی مربوطه ارایه نماید

گان میتوانند مالیه خویش را ازطریق بانک به حساب مالیاتی که ازطرف اداره مالیاتی مربوطه معرفی ه هم چنان مالیه دهند

 . تقال نمایدمیگردد، ان

 : ارائه اظهار نامه مالیاتی به بخش عرضه خدمات اداره مالیات یا آرشیف و دریافت تسلیمی .3

بعدازینکه مالیه دهنده مالیه قابل پرداخت روی اظهار نامه را به بانک مربوطه تحویل نماید مطابق احکام قانون مکلف است تا 

مسؤل میز عرضه خدمات یا کارمند . ینه به اداره مالیاتی مربوطه ارایه نمایداظهار نامه مالیاتی را با سند تحویلی در وقت مع

 . مسؤل آرشیف اظهار نامه تسلیم و به مالیه دهنده ازرسید اظهار نامه تصدیق نماید

  :ری و ارائه اظهار نامه در دیاگرام ذیل نیز نشان داده شده استتوزیع، خانه پ
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II.      طی مراحل داخلی دوسیه مالیه دهنده : 

ان بعدازارائه اظهارنامه ها و فورمه های مالیاتی توسط مالیه دهنده به ادارات مالیاتی مربوطه ایجاب مینماید تا اسناد متذکره طی مدت زم  

 .معین طی مراحل گردد

درصورت )انتقال دوسیه از بخش عرضه خدمت به بخش های بعدی الی صدور مکتوب تصدیق تجدید جواز و ارسال دوسیه به بررسی  

 :مراحل ذیل را با زمان معینه باید دربرگیرد( نیاز

 : غرض تحقق ابتدائی (ergCase mana)انتقال دوسیه به بخش مربوطه  .1

عرضه خدمات ارائه شد، بخش عرضه خدمات بعد ری و تحویلی مالیه به بخش ه پاز خانظهار نامه های مالیاتی بعد ازینکه ابعد

سیه ها غرض ومسؤل د مربوطه ازترتیب آن درآخر همان روز که اظهار نامه ارایه شده با حد اکثر درخالل روز بعد به بخش

 . ارزیابی و تحقق ابتدائی انتقال نماید

 یکهدرصورت. تمامی اسناد ضمیموی آن ارزیابی نموده و تحقق ابتدائی را تهیه مینمایدرا با بخش مربوطه اظهار نامه مالیاتی 

مالیه دهنده اطالع داده تا در رفع نواقص و تکمیل  کدام نواقص یا کمبودی داشته باشد باً آن ظهار نامه و اسناد ضمیموی

 . نمودن کمبودی به اسرع وقت اقدام گردد

یات مندرج اظهار نامه که توسط خود مالیه دهنده سنجش شده است متفاوت ثابت گردد، یاد که تحقق ابتدائی با مالیدرصورت

نکی مربوطه داشت تعدیل شده تعیین مالیه غرض تادیه به مالیه دهنده صادر و بعد از دریافت سند تحویلی مالیه به حساب با

توزیع اظهار نامه با تمامی فورم وضمایم، نصب . 1
 برچسپ ازطریق سیستم درعرضه خدمات 

 درخالل یک ساعت: زمان مورد نیاز

 دریافت اظهار نامه از ویسب سایت  1.1

خانه پری اظهار نامه توسط مالیه دهنده . 2
 و تحویلی مالیه به بانک مربوطه 

 مربوط به مالیه: زمان مورد نیاز

 Wire)انتقال ازطریق بانک   2.1

trancfer 

ارائه اظهار نامه به بخش عرضه خدمات یا  . 3
آرشیف و تصدیق ازارائه اظهار نامه به مالیه 

 دهنده 

 درخالل یک ساعت:زمان مورد نیاز
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چنان به مکتوب تجدید جواز به مالیه دهنده نیز صادر دوسیه مالیه دهنده به کمیته ارزیابی خطر معرفی و ارجاع گردیده و هم 

 . تحقق ابتدائی درین بخش درخالل ده روز کاری باید تکمیل گرددارزیابی اسناد و . گردد

 :انتقال دوسیه به کمیته تحلیل خطر  .2

دایر ومطابق به  صلت نمود کمیته برطبق پالن کاری و اجندای مشخصازمانیکه دوسیه مالیه دهنده به کمیته تحلیل خطر مو

طرزالعمل مربوطه اسناد مالیه دهنده را ارزیابی در صورت نیاز بررسی معرفی میگردد، درغیرآن دوسیه دوباره به بخش مربوطه 

قابل تذکر است که طی مراحل دوسیه در کمیته تحلیل خطر و ارجاع آن به بررسی و زمانیکه دوسیه . مسترد و حفظ میگردد

درصورت مالیه دهنده بابت کدام مالیه مشخص قبالً تیین و به مالیه دهنده ابالغ نشده باشد مانع تجدید د، رتحت بررسی قراردا

 . جواز شده نمیتواند

 :انتقال دوسیه مالیه دهنده به بررسی .3

خش زاینکه ارزیابی دوسیه مالیه دهنده در کمیته تحلیل خطر تکمیل شد براساس تصمیم کمیته دوسیه مالیه دهنده به بابعد

زم بررسی و سایر اجراآت در تعلیمات نامه بررسی توضیح شده و یبررسی اداره مالیاتی مربوطه رجعت داده میشود، میکان

میان آید مطابق به احکام قانون ه بمطابق به آن اجراآت صورت گرفته و درنهایت در صورت ازاثر بررسی مالیه قابل تحصیل 

. یه صادر و کاپی آن به بخش محاسبه و تحصیل مالیه صادر میگردددلیه دهنده غرض تایاد داشت تعدیل شده تعیین مالیه به ما

 . بعد از تکمیل بررسی دوسیه به بخش مربوطه بمنظور حفظ دوباره انتقال میگردد

 :طی مراحل دوسیه چنانچه در فوق توضیح شد در دیاگرام ذیل نیز نشان داده شده است 

 

 

 

 

 

 درصورت مبلغ مندرج                                                                                     درصورت مبلغ مندرج

 نیاز به بررسی نمیباشد                              اظهارنامه ازمبلغ تحقق                                                                                            اظهار نامه با مبلغ

 ابتدائی متفاوت باشد                                                                                       تحقق ابتدائی مساوی

                                                                                                           باشد

 

 

 

 ه به یسارزیابی کمیته تحلیل خطر دوبراساس                                                                                                          

 بررسی معرفی شد                                                                                                                                                       

 

ه به بخش یارجاع دوس  

ارزیابی دوسیه و تهیه .8

 ارجاع به کمیته تحلیل خطر تحقق ابتدائی  

مکتوب تجدید 

 جواز صادر گردد

یادداشت تعدیل شده 

 تعین مالیه صادر شود

ارزیابی دوسیه . 6

ص های براساس شاخ

 تحلیل خطر 

 مربوطه دوباره بخش

 مسترد و حفظ گردد

آمریت بررسی مطابق به هدایت تعلیمات نامه . 3

دوسیه را بررسی و مطابق به احکام قانون اجراآت 

 نماید
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.و تمام ادارات مالیاتی به تطبیق آن مکلف میباشدنافذ منظوری این طرزالعمل از تاریخ     

 

رئیس عمومی عواید                                اید     س خدمات حقوقی و پالیسی عویرئ                          آمر طرح و تحلیل پالیسی عواید         

  

 مالحظه شد

 منظور است

  

گمرکاتمعین عواید و   


