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ماليه ورکوونکي (که وغواړي) کوالي شي چ３ د ورک７ې وړ ماليه په 
اليکترونکي ډول د اسعارو د انتقال له ليارې ورک７ي. دا پروسه ډيره 
آسانه ده  او د اطاعت پذيري پروسه هم اسانه کوي په ＄ان／７ې تو－ه 
د هغو شرکتونو او نهادونو لپاره چ３ د حساب او ورک７و دفترونه ي３ 

په افغانستان کي نه وي. 

د بري＋نا له ليارې د پيسو لي８د: 
لوم７ۍ مرحله: 

د ورک７ې وړ مالي３ لپاره مناسب مالياتي اظهارليک بشپ７ ک７ۍ. 

د  اظهارليک  مالياتي  د  ليارې  له  بري＋نا  د  چ３  ده  وړ  يادون３  د 
وړاندې کولو پروسه د ماليي د ورک７ې (د بري＋نا له ليارې) پروس３ 
اظهارليک  مالياتي  د  او  ورک７ه  مالي３  د  چ３  ＄که  ده  نه  ورته  ته 

وړاندې کول دوه مختلف کارونه دي. 

دوهم مرحله : 
！وله هغه ماليه چي ماليي وزارت ته د ورک７ي وړ ده بايد محاسبه شي . 

ماليي وزارت ته ！ولي ورک７ي بايد په افغانيو اسعارو سره 請ورت 
ومومي.

 
که چيرې تاسو د بهرني نهاد په تو－ه ماليه ورکوۍ، کوالي ش９ چ３ 
خپله ماليه د خپل هيواد په اسعارو (ډالر،ايرو، پون６ او داس３ نور) 

سره ورک７ي.

که چيرې تاسو خپله ماليه له افغانيو نه پرته په کومو نورو اسعارو 
سره ورکوۍ، ستاسو ماليه به  د بري＋نا له ليارې د پيسو لي８د د هغه 
نرخ له مخ３ افغانيو ته اړول کي８ي  چ３ د افغانستان بانک لخوا د 

پيسو د لي８د پرمهال وضع شوي دي. 



2

که چيرې د ورک７ې د ترالسه کيدو په ورځ د تبادل３ نرخ د هغ３ ور３＄ 
د تبادل３ له نرخ ＇خه توپير ولري چ３ په لوم７ي ＄ل ورک７ې (تاديات) 
پک請 ３ورت موندالي دي، کيداي شي په مالي３ وزارت ک３ ستاسو 

مالياتي حساب د اسعارو د تبادل３ له امله کم يا زيات شي.
 

دماليي وزارت به تا سو ته ستاسو د مالياتو دحساب په اړه وخت 
په وخت خبر درکوي تر＇و خپلو مالياتو د اضافه کيدو او يا هم پدي 
هکله د باقي کيدو ＇خه او د خپلو راتلوونکو مالياتو د ورک７ې په 

اړه خبر اوس９.  

که چيرې مو باقيداري زياته وي، د مالي３ له راتلوونک３ ورک７ې نه 
مخک３ بايد هغه تصفيه ک７ي.  

دريمه مرحله: 

ورک７ه (تاديات) 

که چيري ستاس３ ورک７ې د بهرن９ اداري له خوا ورکول کي８ي، خپلي 
مالي ادارې ته وواياست چي ستاسو ماليات په الکترونيکي تو－ه 

د افغانستان بانک له ليارې:

ډالر: 
- Citibank, New York, SWIFT BIC: CITIUS٣٣; 
  Account Number: ١٠٩٢٠١٦٩ or
- Bank of America, SWIFT BIC: BOFAUS٦S;
  Account Number: ٦٢٩٠٠٨٨٧٢

ايرو: 
- Deutschebank, SWIFT BIC: DEUTDEFF; 
  Account Number: ١٠٠٩٥٠١٣١٣ or
- Commerzbank, SWIFT BIC: COBADEFF; 
  Account Number: ٨٧٠١٠٧٠٠٠
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الندي بانکي حساب ته ولي８دوي :
-  Beneficiary: Ministry of Finance 
-  Beneficiary Account Number: ١٢٠٣٠٤١ 
- Beneficiary Bank: Da Afghanistan Bank (DAB), Kabul, 

Afghanistan; SWIFT code (BIC), AFGBAFKA

که چيري ستاس３ ورک７ې د کورن９ اداري له خوا چ３ په افغانستان 
خپل３  چ３  وواياست  ته  هغوي  کي８ي،  ورکول  ي  لر  موقعيت  ک３ 

ورک７ې الندې بانک３ حساب ک３ تحويل３ ک７ي: 

دافغانستان بانک، د ماليي وزارت حساب  ١٢٠٣٠٤١

د لي８د پروس３ د يوې برخ３ په تو－ه کيداي شي بانک په دې اړه يا د 
تفصيالتو برخه ولري او ياهم د  مالحظاتو برخه. 

او  ک３   برخه  په  معلوماتو  د  شبکي   (SWIFT) سوفي د  ياددا＊ت: 
د کورني بانک د الکترونيکي لي８د د مالحظاتو په برخه ک３ بايد د 
ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر او د فورم３ مسلسله －２ه وليک９. 
د فورم３ مسلسله －２ه د هرې مالياتي فورم３ د ＊ي اړخ په پورتني 

ْکنج (برخه) ک３ شتون لري.  

＇لورمه مرحله: 
EFT.tax@mof. پته  الندې  په  ته  وزارت  مالي３  تو－ه  سمالسي  په 

gov.af    ليک واستوۍ  او الندې معلومات پک３ شامل ک７ۍ: 

-  خپل د ماليه ورکونکي د پيژندني نمبر
-  ستاسو د شرکت نوم

او  ورکوۍ  ليارې  له  بري＋نا  د  ي３  تاسو  چ３  ډول  مالي３  هغ３  د    -
دهغ３ فورمي مسلسله －２ه چ３ له دې ورک７ې سره ت７او لري. 

-  د رقم د لي８د په اړه غو＊تنه او د لي８د اسعار
-  د لي８د لپاره ستاسو لخوا ！اکل３ يا غو＊تل شوې ني＂ه 
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راوړونکي  السته  د  موخه  په  راوړلو  السته  د  رقم  شوي  لي８دول  د   -
شخص نوم، د ！يلفون شميره، او د بري＋ناليک پته.

پن％مه مرحله :
 مالياتي فورم３ د مالي３ وزارت د لويو ماليه ورکوونکو په رياست 

ک３ د معلوماتو د طي مراحل کولو ＇ان／３ ته تسليم ک７ۍ. 

ورک７ه  ستاسو  چ３  شي  تصديق  لخوا  بانک  افغانستان  د  چي  کله 
ترالسه شوې ده، مالي３ وزرات به د هغو معلوماتو له ليارې له اړوند 
شخص سره تماس ونيس９ چ３ تاسو د بري＋ناليک ليک ليارې دې 

وزارت استولي وه. 

خپل３  چ３  ياست３  مکلف  تاسو  ک７ۍ،  ترالسه  خبر  دا  تاسو  چي  کله 
ورکوونکو  ماليه  لويو  د  وزارت  مالي３  د  فورم３  مالياتي  ا請لي 

رياست د معلوماتو د طي مراحل ＇ان／３ ته تسليم ک７ۍ. 

＇ان／３  نوموړې  د  به  پرمهال  تسلميدو  د  فورمو  پورتنيو  د 
کارکوونکي ستاس３ ورک７ې تصديق او په بدل ک３ به ي３ تاسو ته يو 

رسمي رسيد درک７ي. 

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 
ل／＋ت نه پرته (مفت) ورکول کي８ي.  نوموړي اسناد هم په چاپ３ ب２ه او 

هم په الندې ويب پا１ه  ک３   ( چ３ د ترالسه کيدو وړ دي) شتون لري: 
http://www.ard.gov.af.

او  ادارو  مالياتي  د  رياست  لوي  عوايدو  د  ک３  پا１ه  ويب  په   
همدارن／ه  لري.  شتون  وختونه  کاري  او  پت３  تماس  د  مستوفيتونو 
ماليه ورکوونکي کوالي شي چ３ د ويب پا３１ له ليارې هر ډول －＂ور 
د  باندې  پرمعاش  طرزالعملونه،  او  اعالنونه  عامه  لکه  معلومات 
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موضوعي مالي３، د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتوقانون 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
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