


1

مالیه دهندگان میتوانند مالیات ذمت خویش را از طریق انتقال الکترونیکی وجوه، تادیه 
نمایند. این پروسه ساده بوده و زمینه اطاعت پذیری را  سهل تر میسازد، باالخصوص 
از  خارج   در  شان  تادیاتی  و  حسابداری  دفاتر  که  های  ونهاد  تشبثات  از  آنعده  برای 

افغانستان موقعیت دارد، 

پروسۀ انتقال الکترونیکی وجوه مالی

مرحله اول:
برای مالیه قابل تادیه اظهارنامه مالیاتی مناسب تکمیل گردد. .  

باید بخاطر داشت که انتقال الکترونیکی وجوه مالی مشابه ارائه الکترونیکی اظهارنامه 
مالیاتی پنداشته نمیشود زیرا ارائه اظهارنامه و تادیه مالیه  دو عمل جداگانه میباشند.

مرحله دوم:
مجموع مالیات قابل تادیه به وزارت مالیه باید محاسبه گردد.
تمام تادیات به وزارت مالیه باید به پول افغانی صورت گیرد.

در صورت انتقال پول از یک نهاد در خارج از افغانستان، شما میتوانید با استفاده از پول 
را  مالیه خویش  و غیره(  استرلینگ  پوند  یورو،  )دالرامریکایی،  ایتان  متبوع  رایج کشور 

انتقال دهید.
هرگاه  تادیات به پول غیر افغانی صورت گیرد د، تادیات مذکور به اساس نرخ روز انتقال 
الکترونیکی وجوه مالی قابل استفاده دافغانستان بانک )در تاریخ دریافت وجوه مالی(، به 

پول افغانی تسعیر میگردد.
هرگاه نرخ تسعیر در در روز دریافت تادیات از نرخ تسعیر روز یکه اصل تادیات در آن 
در  و کاهش   ازدیاد  منجربه  پول ممکن  تسعیر  باشد،  متفاوت  است،  داده شده  انتقل 

حساب مالیاتی تان در وزارت مالیه گردد.
درصورت رسید پول و اخذ پول از  حساب مالیاتی، وزارت مالیه صورت حساب دورانی را 
صادر نموده و در مورد تادیات بعدی مالیات شما تعدیالت مناسب را وضع خواهد نمود.

تصفیه  به  مکلف  مالیاتی،  شما  در صورتحساب  قرضه   بیالنس  موجودیت  درصورت 
بیالنس مذکور قبل از تادیه مالیات بعدی میباشید.

مرحله سوم:

تادیه مالیه 
درصورت تادیه مالیه از نهاد خارج از کشور،  از نهاد مالِی خویش تقاضانمائید د تا تادیات 

شما را   از طریق حساب های ذیل د افغانستان بانک :  
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دالر امریکایی 

 Citibank, New York, SWIFT BIC: CITIUS33; 
  Account Number: 10920169 or
- Bank of America, SWIFT BIC: BOFAUS6S;
  Account Number: 629008872

یورو: 

  Deutschebank, SWIFT BIC: DEUTDEFF; 
  Account Number: 1009501313 or
- Commerzbank, SWIFT BIC: COBADEFF; 
  Account Number: 870107000

به حساب بانکی ذیل وزارت مالیه ارسال نماید: 
Beneficiary: Ministry of Finance 
Beneficiary Account Number: 1203041 
Beneficiary Bank: Da Afghanistan Bank (DAB), Kabul, Af-
ghanistan; SWIFT code (BIC), AFGBAFKA

درصورت تادیه مالیه از طریق یک نهاد در داخل کشور، از اداره مربوطه تقاضا نمائید که 
ا مالیات را به حساب بانکی ذیل انتقال دهد:

دافغانستان بانک، شماره حساب بانکی وزارت مالیه 1203041
 

بانک متذکره منحیث بخش از طی مراحل انتقال الکترونیکی وجوه مالی در فورمه جات 
خویش خالیگاه های را بمنظور ارائه نظریات یا معلومات تهیه می نماید.

ارائه  تحویلی  دربخش  فورمه  نمبر مسلسل  و  مالیه دهنده  نمبر تشخیصیه  یادداشت: 
ارائه  بخش  در  و   )SWIFT( انتقال سویفت  از طریق سیستم  تادیه  معلومات جهت 
نظریات بمنظور تادیات از طریق انتقال الکترونیکی میان بانک های داخلی، تحریرگردد. 

نمبر مسلسل فورمه درقسمت باالئی طرف راست هر فورمه مالیاتی قرار دارد.

مرحله چهارم:
بعد از انتقال وجوه، فوراً معلومات ذیل را از طریق ایمیل آدرس ذیل

 EFT.tax@mof.gov.af  به وزارت مالیه ارسال نمایید:

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده
نام تشبث

نوع مالیه که از طریق انتقال الکترونیکی تادیه میگردد با نمبر مسلسل فورمه مربوط 
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این تادیه 
مبلغ ونوع اسعار درخواست شده بمنظور انتقال وجوه 

تاریخ درخواست شده بمنظور انتقال وجوه 
اسم، شماره تیلفون، و ایمیل آدرس شخص ارتباطی بمنظور تائید دریافت وجوه 

مرحله پنجم: 
فورمه مالیاتی را به بخش ثبت معلومات اداره مالیه دهندگان بزرگ وزارت مالیه تحویل 

نمایید.

به مجرد دریافت تادیات توسط دافغانستان بانک، وزارت مالیه با استفاده از معلومات ارائه 
از دریافت  )مالیه دهنده( تماس گرفته و  با محل فعالیت  ایمیل آدرس اصلی  شده در 

وجوه اطمینان میدهد.

بعد از دریافت یادداشت هذا، مالیه دهنده مکلف است تا فورمه اصلی سنجش مالیه را به 
بخش ثبت معلومات اداره مالیه دهندگان بزرگ وزارت مالیه ارائه نماید.

را  مالیه  تادیه  معلومات  ثبت  کارمندان مسئول بخش  فورمه های مذکور،  ارائه  از  بعد 
تصدیق و رسید رسمی بابت تادیه مالیه را به مالیه دهنده تهیه میدارند. 

   
محل دریافت معلومات 

 دفاتر یا ادارات مالیاتی ریاست عمومی عواید و مستوفیت ها فورمه ها، رهنمود ها و 
معلومات را بشکل چاپی و غیرچاپی بطور رایگانه برای مالیه دهندگان از طریق وبسایت 
های  شماره  محل،  وبسایت  این  مینماید  فراهم   .http://www.ard.gov.afجدید
قرار  در دسترس  نیز  را  ها  و مستوفیت  عواید  ریاست عمومی  کاری  و ساعات  تماس 
مالیه دهندگان میتوانند سایر معلومات مزید بشمول طرزالعمل های  میدهد. همچنان 
قانون  مالیه موضوعی معاشات و نسخه  پاسخ ها و معلومات در مورد  عامه، سواالت، 
مالیات بر عایدات سال 1387، تعلیمات نامه قانون مالیات بر عایدات را بدست آورند. 
ارائه  با  با قوانین مربوط  قانون را همراه  برعایدات هرماده  قانون مالیات  نامه  تعلیمات 

مثال های مفید توضیح میدارد.

د افغانستان اسالمی جمهوریت 
د مالیی وزارت 

د عوایدو لوی ریاست
۱۳۹۱

Islamic Republic of Afghanistan
 Ministry of Finance

 Afghanistan Revenue Department
1391

www.ard.gov.af

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه 

ریاست عمومی عواید
۱۳۹۱


