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سريزه 
د انتفاعي معاملو ماليه هغه ماليه ده چ３ د پلور او خدمتونو له درکه 
د هغو حکمي اشخا請و د مجموعي عوايدو( له هرډول کسراتو ＇خه 
دمخه) له درکه د ورک７ې وړ ده چ３ د ورک７و (د پيسو او يا هم د مالونو/

خدمتونو) په بدل ک３ مالونه او خدمتونه چمتو او وړاندې کوي.  

له ＇رن／ه چ３ په الندې برخه ک３ ＇ر－نده شوې ده، دانتفاعي معاملو 
ماليه پرحقيقي (انفرادي) اشخا請و باندې په ＄ينو ＄ان／７و حالتونو 

ک３ وضع کي８ي. 

انتفاعي  د  ک３  قانون  په  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د 
چ３  ليارې  له  کولو  معاف  د  مواردو  هغو  شمير  ډير  د  ماليه  معاملو 
پخوا د مالي３ وړ وه آسانه شوې ( د انتفاعي معاملو له مالي３ ＇خه د 
معاف عوايدو برخ３ ته مراجعه وک７ۍ) او په استثنايي تو－ه د ＄ينو 
هغو عوايدو په مالياتي نورم ک３ کموالي رامن％ته شوي دي چ３ د ۲ 

فيصده مالي３ تابع دي.  

کوم اشخاص بايد د انتفاعي معاملو ماليه ورک７ي؟ 
يو حکمي شخص (سهامي شرکت، محدود المسؤليت شرکت،

تضامني شرکت او داس３ نور) مکلف دي چ３  دهرې ربع３ مالياتي 
اظهارليک وړاندې او ماليه ي３ ورک７ي. 

هغه حقيقي شخص چي په يوه ربع ک３ ۰۰۰۰ ۷۵ افغان９ او يا هم له 
دې ＇خه زيات عوايد ولري، مکلف دي چ３ د نوموړې ربع３ مالياتي 

اظهارليک او ماليه ورک７ي.  

لري  ميلمستون  يا  او   رس＂وران هو！ل،  يو  چ３  شخص  حقيقي  هغه 
او ربعوار عوايد ي３ له ۰۰۰۰ ۷۵ افغانيو ＇خه ل８ وي، نوموړي هم 
مکلف دي چ３ د نوموړې ربع３ مالياتي اظهارليک او ماليه ورک７ي.  

يادونه
يادونه: د مالياتي 

الر＊وودونو، فورمو، 
د مالياتو د سنجون３ 

(محاسب３) او اجرايوي 
اقداماتو په بدل ک３ د مالي３ 

وزرات، د عوايدو لوي 
رياست  او مستوفيتونه هي＆ 

ډول فيس يا ل／＋ت نه د 
ورک７ې وړ نه دي. 
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د محاسب３ ميتود 
د انتفاعي معاملو ماليه د "مجموعي عوايدو" له درکه ورکول کي８ي. 
د"مجموعي عوايدو" ا請طالح د نغدو پيسو د محاسب３ په معني ده. 
يعن３ عوايد هغه وخت السته را＄ي کله چ３ پيس３ له هرډول کسراتو 

＇خه د مخه السته راشي. 

د اسنادو يا معلوماتو ساتنه 
د  فصل  پن％م   د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د 
احاکامو پربنس ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ د مالياتي سم رقم 
د ورک７ې د ثبوت په موخه د محاسب３ اړوند پوره کتابونه او اسناد 
له ＄ان سره وساتي. د ياد قانون د ۱۹ مادې پربنس د مالي３ وزارت 
دا واک لري چ３ د ماليه ورکوونکي او دده  د اړوندو کسانو اسناد 

او کتابونه و ارزوي. 
 

پرعايداتو باندې د مالياتو په موخه د انتفاعي معاملو مالي３ 
＇رن／والي

د انتفاعي معاملو ماليه د سودا－ريز فعاليت لپاره يو ساده او اړين 
د  عوايدو  کلنيو  وړ  مالي３  د  امله  همدې  له  او  کي８ي  －２ل  ل／＋ت 

محاسب３ پرمهال له مجموعي عوايدو ＇خه د مجرايي وړ ده.  

مالياتي نورم او تطبيق 
فيصده،  فيصده، ۵  لري: ۲  نورمونه  درې  ماليه  معاملو  انتفاعي  د 
فعاليتونو  سودا－ريزو  د  چ３  دي  نورمونه  هغه  دا  فيصده.   ۱۰ او 
کال   ۱۳۸۷ د  چ３  تطبيقي８ي  باندې  ډولونو  پرهغو  تشبثونو  او 

پرعايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ ＇ر－ند شوي دي. 
 

هغه عوايد چ３ د ۲ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ تابع دي 
فيصده   ۲ د  عوايد  ناخالص  ！ول  سره  مواردو  استثناي  الندې  له 

مالي３ تابع دي: 
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هو！لونه • 
رس＂وران＂ونه • 
مخابرات • 
هوايي شرکتونه • 
د اړوندو پرو－رامونو لپاره تاالرونه او کلپونه • 

له  چ３  عوايد  ربعوار  ميلمستونونو  او  رس＂وران＂ونو  هو！لونو،  د 
۰۰۰۰ ۷۵ افغان９ ＇خه ل８ وي، د ۲ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ 

تابع دي. 

محصول  －مرکي  شوي  ورک７ل  هرډول  د   ) ارز＊ت  ناخلص  وارداتو  د 
وارداتو  د  دي.  تابع  مالي３  معاملو  انتفاعي  فيصده   ۲ د  －６ون)  په 
له کبله د ۲ فيصده انتفاعي معاملو ماليه به دهغ３ مالي３ انتفاعي 
معاملو مالي３ په تو－ه و－２ل شي چ３ ترمخه ورکول کي８ي. که چيرې د 
وارداتو پرمهال ورک７ل شوي رقم د انتفاعي مالي３ له رقم ＇خه زيات 
وي، زيات رقم د راتلوونکي کال لپاره د امتياز (کري６ټ) په تو－ه نه 

ورکول کي８ي. 

هغه عوايد چ３ د ۵ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ تابع دي
چ３  عوايد  تاالرونه)  ودونو  د  لکه  کلپونو(  او  تاالرونو  هغو  د 

پرو－رامونه پک３ جوړي８ي.  
رقم  چ３   عوايد  ربعوار  ميلمستونونو  او  هو！لونو  رس＂وران＂ونو،  د 

ي３ ۰۰۰۰ ۷۵ افغان９ او يا هم له دې ＇خه زيات وي. 

هغه عوايد چ３ د ۱۰ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ تابع دي

د عصري رس＂وران＂ونو او هو！لونو ＇خه السته راغلي عوايد. 

ماليه  چ３  دې  له  پرته  عوايد  شرکتونو  هوايي  او  مخابراتي  د 
ورکوونکي ماليه پيرودونکي ته لي８دول３ ده او کنه. 
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د خدمتونو تعريفونه
شرکت،  المسؤليت  محدود  شرکت،  (سهامي  شخص  حکمي  هغه 
تضامني شرکت او داس３ نور)  يا هغه حقيقي شخص چ３ د يوا＄ني 
الندې  په  چ３  کوي  وړاندې  خدمت  يو  داس３  تو－ه  په  مالک  (واحد) 
کت／وريو کي تعريف شو ي دي ، نوموړي مکلف دي چ３  په ربعواره 

تو－ه مالياتي اظهارليک وړاندې او ماليه ورک７ي. 
د ل８وخت اوسيدونکو لپاره د خوب ＄اي چمتوکول او د نورو اړوندو 
او  جامووين％لو  د  چمتوکول،  ＇＋اک  او  خوراک  د  لکه  خدمتونو 

مخابراتي اسانتياوو برابرول دهو！ل له خدمتونو ＇خه عبارت دي. 

په ل８ وخت ک３ د يو رس＂وران لخوا مراجعينو ته د سمالسي خوراک 
او ＇＋اک چمتوکول، د چمتو شوو خوړو برابرول  او دهغو پاخه شوو 
خوړو پلورل چ３ په  رس＂وران ک３ چمتو شوي دي، د رس＂ورن له 

خدمتونو ＇خه عبارت دي.     

د هرډول ！يلفون، ان＂رن او فاکس خدمتونو وړاندې کول له مخابراتي 
خدمتونو ＇خه عبارت دي. 

＇خه  افغانستان  له  ي３  پرواز  (چ３  خدمتونو  هوايي  د  ته  مسافرينو 
請ورت موندالي وي) وړاندې کول له هوايي خدمتونو ＇خه عبارت دي. 

د يو تشبث يا يو سودا－ريز فعاليت لپاره ＇ن／ه دا مختلف 
مالياتي نورمونه کارول کيداي شي؟ 

د تطبيق وړ انتفاعي معاملو مالي３ مختلف نورمونه د هغو فعاليتونو 
له مخ３ کارول کي８ي چ３ له مخ３ ي３ عوايد السته را＄ي او د اړوندو 

ناخالصو عوايدو له ليارې ＊ودل کي８ي. 

د  دي)  شخص  يوحکمي  (چ３   رس＂وران  ناي کابل  بيل／ه:  لوم７ۍ 
امله  له  کولو  وړاندې  د  خدمتونو  خپلو  د  او  برابروي  خواړه  ما＊ام 
 رس＂وران نوموړي  دي.  تابع  مالي３  معاملو  انتفاعي  فيصده   ۱۰ د 



5

همدارن／ه السي 請نايع پلوري او له امله ي３ د ۲ فيصده مالي３ تابع 
－ر＄ي. 

دا مختلف نورمونه په يوه ربع ک３ ＇ن／ه تطبيق کيداي شي؟
موده  ل８ه  احمد  تو－ه  په  مالک  (واحد)  يوا＄ني  د  بيل／ه:  دويمه 
درې  لوم７يو  په  چ３  پرانست   رس＂وران يو  ک３  کابل  په  وړاندې 
مياشتو (ميزان، عقرب او قوس) ک３ ي３ د رس＂وران مياشتني عايد 
له  رقم  خر＇الو  د  ي３  ک３  ربع  دې  په  چ３  دا  وه.  افغان９   ۲۷۴  ۰۰۰
۰۰۰۰ ۷۵ افغانيو ＇خه ل８ وه، نوموړي رس＂وران (سره له دې چ３ 
د ۲  کبله  له  عوايدو  مجموعي  د  ک３  ربع  دې  په  دي)  مالکيت  واحد 

فيصده انتفاعي معاملو مالي３ يا ۵۴۸۰ افغانيو تابع دي.  

دريمه بيل／ه: د احمد رس＂وران ډير شهرت موندالي او سودا－ريز 
د  ک３  مياشتو  په  جوزا  او  ثور  حمل،  د  ده.  ک７ې  وده  هم  ي３  فعاليت 
 ۷۵  ۰۰۰۰ د  چ３  وه  افغان９   ۹۷  ۰۰۰۰ عوايد  مجموعي  احمد 
افغانيو له ！اکل３ اندازې ＇خه زيات دي. بناًء، احمد په دې ربع ک３ د 

۵ فيصده انتفاعي معاملومالي３ يا ۴۸۵۰۰ افغانيو تابع دي.  

د انتفاعي معاملو ماليه کله ورکول کي８ي؟ 
په  ورک７ه  مالياتو  او  فورمو  مالياتي  د   پربنس کال  لمريز  هجري  د 
په  اسعارو،  افغانيو  په  بايد  ماليه  مومي.  請ورت  تو－ه  ربعواره 
پلور  چ３  وروسته  نه  پاي  له  ربع３  هغ３  د  او  ک３  بانک  افغانستان 

پک請 ３ورت موندالي دي، په ۱۵ور＄و ک３ ورک７ل شي. 

       ربع                  د ورک７ې ني＂ه
حمل – جوزا                                           د سرطان ۱۵ ني＂ه 
سرطان – سنبله                                      د ميزان ۱۵ ني＂ه 
ميزان – قوس                                         د جدي ۱۵ ني＂ه 
جدي – حوت                                          د  حمل ۱۵ ني＂ه 
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 ＇لورمه بيل／ه: د هجري لمريز کال د دريم３ ربع３ ( ميزان – قوس) په 
جريان ک３ د ِاي بي سي شرکت د کميشن له درکه ۲۰۰۰۰۰ افغان９ 
راوړل３.  السته  افغان９   ۱۰۰۰۰۰ درکه  پلورله  د  توليداتو  د  او 
د  درکه  له  پلور  د  توليداتو  د  او  درکه  له  کميشن  د  شرکت  نوموړي 
 ۶۰۰۰: ک７ه  ترسره  ډول  الندې  په  محاسبه  عوايدو  راغلو  السته 
افغان９ ] ۲۰۰۰۰۰ افغان９ + ۱۰۰۰۰۰ افغانx  ٪ ۲ (９[. د ِاي بي 
سي شرکت بايد مالياتي اظهارليک او دا رقم  د جدي تر ۱۵ ني＂３ 

پورې په افغانستان بانک ک３ تسليم ک７ي.  

پن％مه بيل／ه: د پورتن９ دريم３ بيل／３ له مخ３ احمد خپله د ورک７ې 
وړ ماليه  د ۰۰۰۰ ۹۷ افغانيو له درکه (حمل، ثور او جوزا) محاسبه 
ک７ه چ３ ۴۸۵۰۰ افغان９ دي. دا چ３ د مالياتي اظهارليک وړاندې 
کول او د مالي３ ورک７ه په ربعوار ډول 請ورت مومي، نوموړي بايد 
په  پورې  ني＂３   ۱۵ تر  سرطان  د  ماليه  او  اظهارليک  مالياتي  خپل 

افغانستان بانک ک３ تسليم ک７ي.   

مالياتي فورمه او د مالي３ محاسبه 
الندې  ک３  برخو  ＇لورو  په  فورم３  د  مالي３  معاملو  انتفاعي  د 
پيژندن３  د  ورکوونکي  ماليه  د  پته،  نوم،  کي８ي:  ليکل  معلومات 
مجموعي  مالي３  معاملو  انتفاعي  هرډول  د  ډول،  تشبث  د  نمبر، 
او  رقم   مالياتي  مجموعي  مالي３  معاملو  انتفاعي  ډول  هر  عوايد، 
د ورک７ې وړ مجموعي ماليه. د فورم３ يوه کاپي د افغانستان بانک 
請راف ته د مالي３ د ورک７ې پرمهال ورکول کي８ي. د يادې فورم３ دوه 
کاپي د بانک لخوا دمالي３ وزارت استول کي８ي او ＇لورمه کاپي ي３ 

له ماليه ورکوونکي سره پاتي کي８ي.   
 

او  وضع  ک３  جريان  په  ربع３  د  ماليه  معاملو  انتفاعي  د  چيرې  که 
له  چ３  ماليه  هغه  معاملو  انتفاعي  د  تو－ه  په  بيل／３  (د  شي  ورکول 
محاسب３  د  بايد  ماليه  ياده  را＄ي)،  السته  ＇خه  قراردادونو  دولتي 

پرمهال د انتفاعي معاملو مالي３ په فورمه ک３ شامل ک７ل شي.  
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 ناي کابل  د  مخ３  له  بيل／３  لوم７ۍ  پورتن９  د  بيل／ه:  شپ８مه 
رس＂وران د رس＂وران＂ي خدمتونو (خواړه، ＇＋اک او داس３ نور) له 
درکه السته راغلي عوايد د ۱۰ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ او له 
السي 請نايعو＇خه السته راغلي عوايد د ۲ فيصده انتفاعي معاملو 

مالي３ تابع دي. 

 رس＂وران د ۱۳۸۹ کال د دويم３ ربع３ په جريان ک３ د کابل ناي
افغان９   ۳۲۰۰۰۰ ک３  ربع  يوه  په  درکه  له  پلور  د  請نايعو  السي  د 
مالونو  ＄ينو  هغو  د   رس＂وران نوموړي  دي.  راوړي  السته  عوايد 
ک３  اون９  لوم７ۍ  په  ربع３  د  ي３  موخه  په  سودا－رۍ  د  چ３  درکه  له 
ورک７ې  افغان９)   ۲۰۰۰) ماليه  معاملو  انتفاعي  د  وه   ک７ي  وارد 
رس＂وران＂ي  د  ک３  ربع  همدې  په  همدارن／ه   رس＂وران نوموړي  ده. 

خدمتونو له درکه ۱۰۵۰۰۰۰ افغان９ عوايد السته راوړي دي. 

نوموړي رس＂وران بايد د دې موضوع  په اړه  د ۱۳۸۹ کال د ميزان 
تر ۱۵ ني＂３ پورې په الندې ډول رپوټ ورک７ي: 

ربعواره مالياتي دوره  له سرطان ＇خه تر سنبل３ پورې
نوموړي رس＂وران بايد د دې موضوع  په اړه  د ۱۳۸۹ کال د ميزان 

تر ۱۵ ني＂３ پورې په الندې ډول رپوټ ورک７ي: 

ربعواره مالياتي دوره  له سرطان ＇خه تر سنبل３ پورې

د انتفاعي معاملو  ۲ فيصده ماليه
۱۱ کر＊ه-له خدمتونو او مالونو ＇خه السته راغلي مجموعي عوايد                                                                  

         ۳۲۰۰۰۰
۱۴ کر＊ه - د ربع３ مجموعه                       ۳۲۰۰۰۰                                                                              

۱۵ کر＊ه - ربعواره ماليه ( په ٪ ۲ ک３ ضرب)  ۶۴۰۰ 
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د انتفاعي معاملو ۱۰ فيصده ماليه 
۲۰ کر＊ه – د عصري او نوو هو！لونو او رس＂وران＂ونو مجموعي عو

ايد                                          ۱۰۵۰۰۰۰
۲۲ کر＊ه – د ربع３ مجموعه                        ۱۰۵۰۰۰۰

۲۳ کر＊ه - مياشتن９ ماليه( په ۱۰٪ ک３ ضرب) ۱۰۵۰۰۰۰
۲۴ کر＊ه – د ورک７ې وړ ربعواره ماليه            ۱۱۱۴۰۰

۲۵ کر＊ه – دربع３ په جريان ک３ د مجموعي ورک７ل شوې انتفاعي مع
املوماليه                                          ۲۰۰۰ 

۲۶ کر＊ه – د ورک７ې وړ مجموعي ماليه         ۱۰۹۴۰۰ 

يو تشبث که د يوې ربع３ په جريان ک３ عوايد ونلري، ＇ه به  
پي（ شي؟ 

سره  کت／وريو  هغو  د  مالي３  معاملو  انتفاعي  د  تشبث  يو  چيري  که 
برابر وي چ３ په دې الر＊ود ک３ پرې بحث شوي دي   ول３ په اړونده 
ربع ک３ عوايدو ونلري، په دې حالت ک３ هم نوموړي تشبث مکلف 
يو＄اي  سره  حساب  請ورت  داس３  يوه  له  اظهارليک  خپل  چ３  دي 
وړاندي ک７ي چ３ د ربع３ په دوران د عوايدو نه ترالسه کول پک３ ياد 
شوي وي. د يادون３ وړه ده چ３ د انتفاعي معاملو ماليه پرمجموعي 
عوايدو باندې دتطبيق وړ ده نه پر خالص３ －＂３ باندې. که چيرې دعوا 
تابع  مالي３  معاملو  انتفاعي  د  تشبث  ک３  ربع  دې  په  نو  شي،  ومنل 
نه دي، اما که چيرې ثابته شي چ３ دعوا ناسمه يا غلطه وه، تشبث 
د   پربسن مادې   ۱۰۴ او   ۱۰۰ د  قانون  مالياتو  د  چ３  دي  مکلف 
مالي３ له ورک７ې سره سره د جريم３ په تو－ه اضافي ماليه هم ورک７ي. 

هغه عوايد چ３ د انتفاعي معاملو له مالي３ ＇خه معاف دي 
هغه عوايد چ３ له الندې مدارکو ＇خه السته راغلي وي: • 

             ！ک＂انه 
             د مالونو او خدمتونو 請ادرول 

           د هغه استو－ن％ي کرايه يا اجاره چ３ حقيقي شخص ته په 
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کرايه ورکول شوي وي، البته په دې شرط چ３ کرايه کوونکي 
شخص به د مالياتي کال په  جريان ک３ له استو－ن％ي ＇خه د ۶ 

مياشتو  لپاره د استو－ن３ په موخه کار اخستي وي.  

د •  بهر  نه  فعاليت  سودا－ريز  يا  او  تشبث  د  شخص  حقيقي  د 
حقيقي شخص لخوا  د جايداد پلور. دا ډول خر＇الو هغه وخت 
د حقيقي شخص له سودا－ريز فعاليت سره ت７لي نه －２ل کي８ي 

چ３ دوام دار نه وي.  

 د اسعارو له تبادل３ ＇خه السته راغلي فيس، د سپما او نورو • 
بانکي حسابونو فعاليتونه، په بانک３ حساب ک３ د پيسو ساتل 
او ويستل،  ان＂رن＂ي بانکي خدمتونه، د چيکونو او ضمانت 
ليکونو 請ادرول، د رهن او قرضو ورکول، د امتيازونو ورک７ه. 

د نغدو پيسو قراردادونو 請ادرول چ３ په راتلوونکي ک３ ترې • 
يوې ＄ان／７ې ني＂３ پورې محدود وي. 

په راتلوونکي ک３ هغه قرار دادونه چ３ په فزيکي تو－ه وجود • 
لري. 

د ＊３ بيم３ يا د ＊３ بيم３ د دويم ＄ل چمتوکولو لپاره ورک７ې.  • 

 له سهامي شرکت، محدود المسؤليت شرکت او يا له  تضامني • 
شرکت ＇خه د يوه ون６ه لرونکي لخوا دده د ون６ې او د شراکت 

د －＂３ په تناسب د ون６ې ترالسه کول 
مزد يا معاش• 

 اجرايوي حکمونه 
 پرعايداتو باندې د مالياتو له قانون ＇خه د نه پيروي په 請ورت ک３ 
سره  استفادې  په  نه  واک  اداري  قانوني  خپل  له  وزرات  مالي３  د  به 
اړوند  اړه  دې  په  ک７ي.  ترسره  اقدامات  موخه  په  پذيري  اطاعت  د 
چ３  لري  شتون  ک３  فصل   ۱۶ او   ۱۴ په  قانون  مالياتو  د  حکمونه 

جريم３ او حبس (زنداني کيدل) پک３ شامل دي. 
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معلومات له کوم ＄اي نه ترالسه کيداي شي؟ 
الر＊وون３، الر＊ودونه او فورم３ د عوايدو لوي رياست په مالياتي 
ادارو او مستوفيتونو ک３ شتون لري او ماليه ورکوونکو ته له کوم 
په  هم  اسناد  نوموړي  کي８ي.  ورکول  (مفت)  پرته  نه  ل／＋ت  يا  فيس 
دي  وړ  کيدو  ترالسه  د  چ３  ک３  پا１ه   ويب  الندې  په  هم  او  ب２ه  چاپ３ 

  .http://www.ard.gov.af :شتون لري

او  ادارو  مالياتي  د  رياست  لوي  عوايدو  د  ک３  پا１ه  ويب  په   
مستوفيتونو د تماس پت３ او کاري وختونه هم شتون لري. همدارن／ه 
ماليه ورکوونکي کوالي شي چ３ د ويب پا３１ له ليارې هر ډول －＂ور 
د  باندې  پرمعاش  طرزالعملونه،  او  اعالنونه  عامه  لکه  معلومات 
مالياتوقانون  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د  مالي３،  موضوعي 
او د مالياتو قانون د تعليماتنام３ په اړه پو＊تن３ او ＄وابونه، ترالسه 
او  ماده  هره  تعليماتنامه  قانون  دمالياتو   باندې  پرعايداتو  ک７ي. 
اړوند مقررات د بيل／و په وړاندې کولو سره تشريح او توضيح کوي. 

د افغانستان اسالمى جمهوريت 
د ماليى وزارت 

د عوايدو لوى رياست
1391

Islamic Republic of Afghanistan
 Ministry of Finance

 Afghanistan Revenue Department
1391

www.ard.gov.af

جمهورى اسالمى افغانستان
وزارت ماليه 

رياست عمومى عوايد
1391

001E 01 03 2012
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