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نافذيدو ني＂ه
＇خه  هغ３  له  يا  او  ني＂３  لوم７ۍ  له  وري  د  کال  لمريز   ١٣٨٣ د  ماليه  دغه 

وروسته د کرا３４ په ！ولو قراردادونو باندې تطبيق کي８ي.
مؤجر (د کور ＇＋تن)

يا  او  ليک  قرارداد  ا請لي  د  تر＇و  لري  مسؤليت  ＇＋تن  کور  د  يا  مؤجر 
اجاره ليک يو نقل د خپل ماليه ورکوونکي د پيژندن３ شميرې سره يو ＄اى 

مستآجر ته وړاندې ک７ي.   

مستًاجر (کرايه اخيستونک９)
کراي３  د  ＇خه  پيسو  وړ  ورک７ې  د  ته  مؤجر  ＇و  تر  لري  مسؤليت  مستاجر 
موضوعي ماليه وضع ک７ي او له مناسب３ فورم３ سره ئ３ يو＄اى د مؤجر په 

استازيتوب دولت ته تحويل ک７ي.

که چيرې د مستآجر لخوا وضع شوې ماليه په ！اکل３ ن５＂ه ورنک７ل شي، په 
هغه 請ورت ک３ مستآجر د قانون سره سم د هر ډول اضافي مالي３ او جريمو 

مسؤل دى.

مالياتي مکلفيت ＇ه وخت من％ته را＄ي؟
وي  زياته  ＇خه  افغانيو   ١٠٠٠٠ له  مجموعه  کراي３  مياشتن９  د  چ３  کله 
مياشتن９  چيرې  که  تطبيقي８ي.  ماليه  باندې  کراي３  پر  ک３  請ورت  هغه  په 
کرايه ١٠٠٠٠ افغان９ يا تردې کمه وي، پدې 請ورت ک３ پر کراي３ باندې 

ماليه نه تطبيقي８ي.

 يادوونه: که چيرې د جايدادونو د کرا３４ ورک７ې د ١٠٠٠٠ افغانيو ！اکلي 
حد ＇خه د کموالي او يا د نورو دليلونو (لکه، کرايه اخيستونک９ حقيقي 
مخ  پر  د  فعاليتونو  سودا－ريزو  خپلو  د  ＇خه  جايداد  د  چ３  وي  شخصيت 
بيولو لپاره －＂ه نه اخلي) له مخ３ د ٥٩ مادې مطابق د مالي３ تابع نه وي، 
په هغه 請ورت ک３ السته راغلي عوايد پر عايداتو باندې د مالياتو د قانون 

مطابق د مالي３ تابع －ر＄ي. 

يادونه
يادونه: د مالياتي 

الر＊ودونو او فورمو د 
السته راوړلو په بدل او د 

مالياتو د ارزون３، ترالسه 
کون３ او د قانون د پلي کون３ 

د پروسو په هي＆ مرحله ک３ 
د مالي３ وزارت، د عوايدو 

رياست  يا مستوفيت ته 
فيس يا حق الزحمه نه ورکول 

کي８ي.
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کوم مبلغونه د کراي３ د ورک７ې په تو－ه －２ل کي８ي؟
د کراي３ ورک７ې هغه مبلغونه په بر ک３ نيسي چ３ په ن５غه ب２ه ، د جنس په 
شکل او يا د خدمتونو د وړاندې کولو او همدارن／ه د رغوونو د ل／＋تونو، 
او  لخو  مستآجر  د  موخه  په  جوړوون３  بيا  او  بيارغاون３  (تعمير)  ودان９  د 
ماليه  د  ＇＋تن  جايداد  د  کي８ي.  ورکول  ته  مؤجر  ل／＋ت  په  مستآجر  د  يا 
په  والي  ＊ه  او  بيارغاون３  رغاون３،  د  جايداد  د  واسطه  په  ورکوونکي 
رغاونو،  دغو  د  بايد  او  کوالى  ترالسه  نشي  مجرايي  ل／＋تونو  د  ک３  برخه 
بيا رغاونو او د جايداد ＊ه والي ارز＊ت په خپل د مالي３ وړ عوايدو ک３ د 

ترالسه شوې کراي３ په تو－ه و＊ئي.
  

په پورتني تعريف ک３ د اجناسو او خدمتونو د وړاندې کولو د شاملولو دليل د 
کراي３ د هغو ت７ونونو پيژندل دي چ３ د ل８ې کراي３ په پام ک３ نيولو سره چمتو 
شوي دي او په بدل ک３ ئ３ مستآجر د رغاون３ او بيا رغاوني ل／＋تونه ورکوي 
＄که چ３ پدې ترتيب سره د کور ＇＋تن د کراي３ د مودې په پاى ته رسيدو سره 

د دې ل／＋تونو ＇خه برخمن کي８ي.  
مالياتي  نورم  

د  خو  زيات  ＇خه  افغانيو   ١٠٠٠٠ له  مبلغ  کرا３４  مياشتن９  د  چيرې  که 
او   ٪١٠ نورم  مالي３  د  وي،  معادل  هغ３  د  يا  کم  ＇خه  افغانيو   ١٠٠٠٠٠
مالي３  د  وي،  لوړ  ＇خه  افغانيو   ١٠٠٠٠٠ له  مبلغ  کرا３４  مياشتن９  د  که 

نورم ١٥٪ دى. 
  

د مالي３ محاسبه 
مؤجر يا د جايداد ＇＋تن ته د موضوعي مالي３ پر مهال د جايداد د ترميم 
او جوړون３ د حقيقي ل／＋تونو په بدل ک３ مجرائي نه ورکول کي８ي. ددې پر 
＄اى مؤجر کوالى شي چ３ د ترميم، جوړون３ او بهبود ل／＋تونو مجرايي 
د خپل کلني پر عايداتو باندې د مالياتو د اظهارليک د وړاندې کولو پر 

مهال ترالسه ک７ي. 

بيل／ه:
 ٢٠٠٠٠ مياشت３  د  او  نيولى  کرايه  په  رس＂وران  يو  ＇خه  وحيد  له  احمد 
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افغان９ کرايه ورکوي. وحيد د وږي په مياشت ک３ د رس＂وران دترميم په 
 ٪١٠ افغانيو   ٢٠٠٠٠ د  احمد  دي.  ک７ي  مصرف  افغان９   ٥٠٠٠ موخه 
د  عايداتو  د  خپل  وحيد  کوي.  محاسبه  کي８ي،  افغان９  چ٢٠٠٠３  ماليه 
کلن９ مالي３ د محاسب３ پر مهال د کرايوي جايداد د ترميم په موخه د عادي 
او اړينو نورو ل／＋تونو سره يو ＄اى ددغو ٥٠٠٠ افغانيو مجرايي ترالسه 

کوي.
                              

ماليه ＇رن／ه تاديه کي８ي؟
د  استجارې  د  چيرې  که  خو  کي８ي.  تاديه  ب２ه  مياشتن９  په  معموآل  ماليات 
قرارداد پر بنس د تادي３ ني＂ه مختلفه وي (لکه هر دوه مياشت３، په ربع وار 
شکل او داس３ نور) پر کراي３ باندې ماليه هم بايد په همدې بنس تطبيق 
لمريزې  د  ورک７ې  د  افغانيو  په  ک３  بانک  افغانستان  د  بايد  ماليه  شي. 
مياشت３ په راتلونک３ مياشت ک３ تر ١٥ پورې(که چيرې پن％ه لسمه ورځ 
رخصتي وي نو په راتلونک３ رسمي ورځ) تحويل ک７ل شي. مستآجرين بايد 
بايد ډاډ ترالسه ک７ي چ３ د ماليه ورکوونکي تشخيصيه نمبر په بشپ７ ډول 

＇ر－ند ک７ي. 

ب５ل／ه:
افغان９   ٢٠٠٠ ماليه  باندې  کراي３  پر  لپاره  مياشت  غبر－ولي  د  احمد 
محاسبه ک７ې ده. احمد ＊ايي د جايداد کرايه د غبر－ولي په لوم７ۍ ن５＂ه چ３ 
٢٠٠٠٠ افغان９ کي８ي، د کور ＇＋تن ته وسپاري. احمد دکراي３ له پيسو 
ورکوي  ته  ＇＋تن  کور  د  ئ３   ١٨٠٠٠ او  کوي  وضع  افغان９   ٢٠٠٠ ＇خه 
＇خه  ن５＂３   ١٥ د  چن／اښ  د  ک３  بانک  افغانستان  د  پيس３  شوې  وضع  او 
وړاندې تاديه کوي. احمد د ورک７ې په وړاندې يو رسيد ترالسه کوي چ３ 

وروسته به ئ３ د مالي３ د ورک７ې د ثبوت په تو－ه د کور خاوند ته ورکوي.

د اسعارو د تبادل３ نرخ
کرايوي ورک７ې چ３ په بهرنيو اسعارو ترسره کي８ي، د ورک７ې پر مهال په 

مين％ن３ نرخ باندې په افغان３ بدل３ ک７ل شي.

يادونه
نوې  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د 

http://www. پا１ه  وﾦب 
   ard.gov.af

اړوند  ورکوونکي  ماليه  د  د 
شتون  پا３１  د  معلوماتو 

د  ته  ورکوونکي  ماليه 
معلوماتو  اړينو  او  －＂ورو 
ډير  تر  کار  کولو  ترالسه  د 

کچه اسانه ک７ى دى. په دې 
ورکوونکى  ماليه  ک３  پا１ه 
لمريز   ١٣٨٧ د  شي  کولى 

باندې  عايداتو  پر  کال 
عامه  قانون،  مالياتو  د 

ک７نالرې،  خبرتياوې، 
الر＊ودونه،  فورم３، 

د  سندونه،  شوي  ارشيف 
مالي３  موضوعي  د  معاش 

＄وابونه  او  پو＊تن３  اړوند 
معلومات  نور  داس３  او 

عايداتو  پر  همدارن／ه  او 
الر＊ود  مالياتو  د  باندې 
هم  (تعليماتنامه)  کتاب 

د  پک３  په  چ３  لري  شتون 
مقررات  او  ماده  هره  قانون 

په  ＇خه  مثالونو  －＂ورو  د 
تو－ه  جال  په  اخيستن３   ３＂－

ده.    شوي  تشريح 
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تطبﾧقى احکام
請ورت  په  کولو  نه  پيروى  د  ＇خه  مقرراتو  د  عايداتو  د  باندې  مالياتو  پر 
ک３، د مالي３ وزارت د اطاعت پذيرى د ډاډ لپاره د عايداتو باندې مالياتو 
د قانون په چوکاټ ک３ له اداري احکامو ＇خه －＂ه اخلي. تطبيقي احکام د 
١٣٨٧ کال د مالياتو د قانون په ＇وارلسم او شپاړسمو فصلونو ک３ موجود 
دي او جريم３ او د قانوني تعقﾧب لپاره لوي３ ＇ارنوال９ ته ارجاع په بر ک３ 

لري.

د مالي３ وزارت د ٥٩ مادې پر بنس請 الحيت لري تر＇و په هغه 請ورت 
پر  چ３  دا  يا  او  وي  کم３  ＇خه  ارز＊ت  د  بازار  د  ورک７ې  کرايوي  چ３  ک３ 
اضافي  شوي،  تحصيل  وي  نه  باندې  مهال  ！اکلي  په  ماليه  باندې  کراي３ 

مالي３ وضع ک７ي.

مالﾧاتو اړوند مالومات
د عواﾦدو لوى رﾦاست ادارې او مستوفﾧتونه مالﾧه ورکوونکو ته په وړﾦا 
تو－ه فورم３، الر＊ودونه او الر＊وون３ وړاندې کوي چ３ دا مواد په چاپ 
د  ＇خه   http://www.ard.gov.af پا３１  وﾦب  نوې  ﾦوه  له  همداراز  او  شوې 
لوى  د  عواﾦدو  د  پا１ه  وﾦب  ﾦاده  شي.  کﾧداى  ترالسه  ب２و  وړ  کﾧدو  را＊کته 
ساعتونو  کاري  او  شمﾧرې  اړﾦکو  د  موقعﾧتونه،  مستوفﾧتونو  او  رﾦاست 
نور  شي  کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالﾧه  کوي.  وړاندې  مالومات  اړه  په 
－＂ور مالومات لکه عام３ خبرتﾧاوې او طرزالعملونه، د معاش د موضوعي 
مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  ＄وابونه،  او  پو＊تن３  اړه  په   ３ﾧمال
ماده   هره  قانون  د  تعلﾧماتنامه  ﾦاده  ک７ي.  ترالسه  تعلﾧماتنامه  او  قانون، 
او اړوند مقررات په جال تو－ه ＇７ﾧي او د －＂ورو بﾧل／و په لرلو سره مالﾧه 

ورکوونکو ته ال  ډﾦره آسانتﾧا په برخه کوي.

د افغانستان اسالمى جمهوريت 
د ماليى وزارت 

د عوايدو لوى رياست
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