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سريزه : 
يا  او  هيوادونو  نورو  له   جمهوريت  اسالمي  افغانستان  د  وختونه  ＄ين３ 
نﾦ７والو ادارو سره  يو سلسله ت７ونونه السليک ک７ي چ３ په  راتلونکي ک３ 
به هم د دغه ډول  ت７ونونو السليکولو ته دوام ورک７ي .  کيداي شي چ３ دغه 
ډول ت７ونونه  پر هغو عوايدو باندې دمالي３ وضع کول تر اغيز الندې راولي  
چ３    د ＄ان／７و فعاليتونو ＇خه الس ته راغلي دي .  دافغانستان ددولت 
پرعاﾦداتوباندې  کال   ۱۳۸۷ د  به  ت７ونونه  اړخﾧزه  ＇و  ﾦا  اړخﾧزه  دوه  دغه 
الر＊ود   دغه  د  ماده)    ۱۱۱) ولري.  توب  مخک３  باندې   پرقانون  دمالﾧاتو 
فرعي  او  قراردادکوونکو   ، ادارو  مؤسسو،  دولتي  هغو  چ３   داده   موخه 
قرارداد کوونکوته  چ３ －مان کوي د دوه  اړخيزو  او يا ＇و اړخيزو  ت７ونونو 
له مخ３ له مالي３ ＇خه معاف دي  خبرورک７ل شي چ３ د خپلو هغوسودا－ريزو 
فعاليتونو  د مالي３ په  هکله چ３ په افغانستان ک３ ي３ ترسره کوي د مالي３ له 
وزارت، دعواﾦدو دلوى رﾦاست  ＇خه د خصو請ي طرزالعمل غو＊تنه وک７ي. 

ددرخواست کولو پروسه
له مال３ﾧ دوزارت  دعواﾦدو لوى رﾦاست ＇خه د ددوه اړخﾧزه ﾦا ＇و اړخﾧزه  
ت７ون له مخ３  دمال３ﾧ ＇خه دمعافﾧت  دموجودﾦت  په 請ورت ک３  دتصدﾦق  

دترالسه کولو لپاره ددرخواست پروسه  الندې  درې مرحل３ لري.  

لوم７ۍ مرحله : د ！ولو هغو دوه اړخﾧزو ﾦا ＇واړخﾧزو قراردادونو فوتوکاپي 
بايد ترالسه ک７ئ چ３ ستاسو شرکت/  مؤسس３  ته دهغ３ پربنس معافﾧت  

ورکول ک８ﾧي.

دقرارداد ورکوونکي ＇خه دهغو قراردادونو چ３ تاس３ﾦ ３ دعواﾦدو لپاره 
دمال３ﾧ ＇خه دمعافﾧت ادعا کوئ، ﾦو مکتوب ترالسه ک７ئ  چ３ دقرارداد 
دقرارداد  تو－ه  په  دبﾧل／３   ، وي  بﾧانوونکى  دجزئﾧاتو  (قراردادونو)  
پروژې  شامل３   د  ک３   قرارداد  په  مبلغ،  دقرارداد  نﾧ＂ه،  او  نمبر(نمبرونه) 

(پروژو)  دبشپ７تﾧا موده  اوداس３ نور،  .

دوهمه مرحله : د  الندې معلوماتو سره يو ＄اى د ！ولو اړوندو قراردادونو  
فوتوکاپي  او د قرارداد ورکوونکي ＇خه ترالسه شوى تائﾧدي  مکتوب د 

مالي３ وزارت  دعواﾦدو لوي  رﾦاست  ته وسپارۍ : 
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د خپل شرکت او يا مؤسس３ مکمل نوم • 
خپل د ماليه ورکوونکي  دپﾧژندن３  نمبر• 
په  •  ستاسو  چ３  شخص   ارتباطي  شوى   نومول  هغه  خوا   له  ستاسو 

دترالسه  معلوماتو   دزياتو  چ３  کارکوي  ک３   مؤسس３  يا  او  شرکت 
کولو لپاره مون８  ورسره اړﾦکه  ！ﾧن／ه ک７و او يا هم  هغه د خپل ＄واب 

＇خه خبرک７و. 
سمون •  فعاليتونو  د  مؤسس３  يا  شرکت  د  ستاسو  ک３  افغانستان  په 

ک７ئ  نظر＇ر－ند  خپل  هکله  په  ت７ونونوسره،  والو  ن７ې  له   ( مطابقت   )
همدارن／ه الندې  موضوعات  هم  رو＊انه ک７ۍ: 

د پروژې کوم ت７ونونه   او يا  د مالي وجوه (فن６) کوم  ترتيبات   په   -
ذکر شوﾦو  ن７ې والو ت７ونونو ک３ شامل  دي.  

ستاسو په  نظر ددې ت７ون له  مخ３  د پرعاﾦداتو باندې دمالي３   -
کوم  ＄ان／７ي  ډولونه   معاف －２ل کي８ي.  

وجوه •  ،مالي  کاپي  دت７ونونو  پروژې   د  لکه  اسناد   حمايوي  خپل   
دترتﾧباتواو  قرارداد کاپي هم  دمال３ﾧ وزارت دعواﾦدو لوى رﾦاست 
په  باﾦد  باﾦد   درخواست   ک７ئ.ستاسو  ضمﾧمه  موخه  په  دسپارلو  ته 

درې  ﾦا پ＋تو ژبه ک３  وي.

په ان／لﾧس３ ژبه ک３  ددرخواست ﾦو نقل  به دپروس３ په －７ندۍ کولو ک３  
نشته.  اړتيا  ته  ژباړولو  اسنادو  دحماﾦوي  ژبه  ان／ليسي  په  وک７ي.  مرسته 
نورو  په  پرته  نه  ان／ليسي  يا  او  دري   ، پ＋تو  د  اسناد  نوموړي  چيرې  كه 
ستاس３  شي.   وژباړل  ته  يوې  ＇خه  ژبو  دې  له  بايد  وي،  شوي  ژبوليكل 

درخواست اوحماﾦوي اسناد بايد په الندې پته واستول شي.

دمال３ﾧ وزارت دعواﾦدو لوى رﾦاست دمعافﾧتونو او طرزالعملونو آمرﾦت
！ول  رﾦاست   لوى  دعواﾦدو  وزارت   مالي３  د  چ３  کله  هر   : مرحله  دريمه 
اړوند اسناد  ترالسه ک７ل،  نو کو＊（ به وک７ي چ３   په ＄واب ک３ ي３  په 
خصو請ي  دغه  請ادرک７ي.  العمل  طرز  ليکلى  يو  ک３  ور＄و  تقويمي    ٢١
طرزالعمل به دا په ډا－ه  ک７ي چ３ کوم فعاليتونه له مالي３ نه معاف دي  ( 
که چيرې موجود وي ) او کوم ډول ماليه معاف ده (که چيرې موجوده  وي 
).د  راپور ورکولو شرايط به هم  په  دغه طرز العمل  ک３ ＇ر－ند ک７ل شي 
قانون  له  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  افغانستان   د  شرکت  ستاسو  تر＇و 

＇خه پيروې  وک７ي. 
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بﾧل／ه: د جو)  Joe  (ساختماني شرکت د يو فرعي قرارداد کوونکي په تو－ه  
ميشت   ک３   افغانستان  په  همدارن／ه  او  ره    لپا  ادارې     (   FGCNDP) د 
نورو شرکتونو لپاره د خصو請ي قرارداد    له مخ３ کار ترسره کوي . د جو 
(  Joe  ) ساختماني شرکت د FGCNDP    له  ادارې  سره  تماس نيس３ او 
هغه دوه  اړخيز  او ＇و اړخيز ت７ون کاپيان３ ترالسه کوي چ３   د افغانستان 
دولت او FGCNDP   د  ادارې ترمن＃ السليک شوى دى تر＇و دد غو ت７ون 
له مخ３    د FGCNDP    پروژې  ماليه  تربحث  الندې ونيسي.  وروسته 
بيا د جو شرکت  د مالي３ وزارت دعواﾦدو لوى رﾦاست  ته يو ليک  استوي 

چ３  الندې معلومات په ک３ ليکل شوي دي :  

 ) نمبر  دپﾧژندن３  شرکت  د   ،  ( شرکت  ساختماني  دجو   )  ، نوم  شرکت   د 
bloggs@joe. ) ١٢٣٤٥٦٧٨٩ )، د بري＋نا ليک  پته او د ！يلفون شميره

. ( ٠  com٠٧٧١٢٣٤٥٦

چ３  کوي  غو＊تنه  نه  وزارت  دمالي３  ذريعه  په  ليک  د  اداره  نوموړې 
پروژه   FGCNDP د  چ３  ک７ي  ترتيب  ورته  طرزالعمل  خصو請ي  يو  داس３ 
د  باندې  پرعايداتو   ) مالي３  له  عايداتوباندې  پر  شرکتونو  سهامي  د 
 ( مادې    ٦٧  –  ٦٤) مالي３  معاملوله  دانتفاعي   ، ماده)   ۲ قانون  مالياتو 
،ددې ادارې پرفرعي قراردادﾦانو باندې دقرارداد له موضوعي مالﾧه  (۷۲ 
 ３ﾧماده) ، کراي３ موضوعي ماليه (٥٩  ماده  ) او دمعاشونو موضوعي مال
＇خه معاف و－２ل شي. د  اسنادو د تقوې په موخه ، د ليک سره يو＄اى د 
FGCNDP    ادارې او افغانستان ددولت ترمن＃ د ！ولو ت７ونونوکاپي او   د 
جو ساختماني شرکت  او ددغ３ ادارې  ترمن＃  د پروژې  د ت７ون  (قرارداد) 
کاپي   مکتوب  خواتائﾧدي  له  ادارې  د     FGCNDP د  او  کاپيان３  ！ول３  
هم  ک３  ژبه  ان／لﾧسي  په  نقل  ﾦو  او  ژبه   دري  په  (غو＊تنلﾧک  ده.  ضمﾧمه 

ضمﾧمه دى او حماﾦوي  سندونه  په ان／لﾧسي ژبه  ک３ دي).
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دمالي３ وزارت دعواﾦدو لوى رﾦاست  لخوا ＄واب 

مالي３ وزارت د عواﾦدو لوى رﾦاست په ليکل３  تو－ه  ＄واب 
ورکوي  چ３ متن ي３ په الندې ډول دى:  

د FGCNDP  له  پروژې ＇خه السته راغلي عوايد لکه ＇ن／ه چ３ په • 
پر  شرکتونو  سهام３  د  دي  شوي   مشخص  ک３  اسنادو  شوو  ورک７ل 
عايداتو باندې له مالي３ او همدارن／ه پر انتفاعي معاملو باندې له 
مالي３ ＇خه معاف دي . د افغانستان  د دولت  او FGCNDP   ادارې  
له  عوايد  دغه  مخ３  له  مادې  يوې   د  ت７ون  شوي  السليک  د  ترمن＃  

مالي３ ＇خه معاف －２ل کي８ي.
د جو ساختماني شرکت  پر کراي３ باندې د موضوعي مالي３ پر وضع • 

کولو او د افغانستان دمالياتو قانون د  ۹ فصل   مطابق د وضع شوي 
مبلغ  پر تاديه کولو مکلف دى. ＇رن／ه چ３ د جو شرکت  د جايداد د 
خاوند په استازيتوب پر کراي３ خدماتو باندې موضوعي ماليه  وضع 
کوي ، نو ＄که  نوموړې ماليه پر جو شرکت باندې  مستقيمه ماليه 
نه －２ل کي８ي. بنَا د افغانستان د دولت  او FGCNDP    ادارې ترمن＃ 
السليک شوى ت７ون دجو شرکت د دغه مسؤليت  ＇خه معاف نه －２ي. 

د جو ساختماني شرکت  پر خپلو فرعي قراردادﾦانو  باندې د قرارداد • 
دموضوعي مالي３ پر وضع کولو او د افغانستان  پرعاﾦداتو باندې د 
مالياتو د قانون د  ۱۱ فصل   مطابق د وضع شوي مبلغ  پر تاديه کولو 
مکلف دى . دقرارداد موضوعي مالﾧه دجو پرشرکت باندې مالﾧه نه 
د  افغانستان  د  بنَا  ده.   مالﾧه  باندې  قراردادﾦانو  فرعي  په  بلک３  ده 
دولت  او FGCNDP    ادارې ترمن＃ السليک شوى ت７ون دجو شرکت 

د دغه مسؤليت  ＇خه معاف نه －２ي. 

د جوشرکت  نور ！ول هغه عوايد چ３ د افغانستان په داخل ک３ ي３ د فعاليت 
   FGCNDPد ترسره  کولو ＇خه السته راوړي  چ３ د افغانستان ددولت او
ترمن＃  په نﾦ７وال  ت７ون ک３ شامل نه دي،   د افغانستان د مالياتو  قانون  
تابع دي  او د مالي３ د تاديه کولو  او  راپور ورکولو په اړه  په  دغه  قانون 

ک３   احکام  موجود  دي.  
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دسودا－رﾦز جواز نوي  کول  او دمالﾧاتي مکلفﾧتونو ادا کول
دمالﾧاتو  باندې  پرعاﾦداتو  موخه   د請دور  طرزالعمل   خصو請ي  دﾦو 
دقانون په ＄ان／７ې حاالتو ک３ د تطبﾧق په هکله دمال３ﾧ وزارت دعواﾦدو 
دمعافﾧت  ＇خه  دا “دمالﾧاتو  دي.  کول  وړاندې  دمعلوماتو  ته  رﾦاست  لوى 
فعالﾧتونه  ！ول  خپل  ﾦونهاد  چ３  کله  هم  ＇ه  که  دى.،  نه   ” لﾧک  تصدﾦق 
ک３   請ورت  دې  په  ＇ر－ندوي  ک３  غو＊تنلﾧک  په  طرزالعمل  دخصو請ي 
د“مالﾧاتو  طرزالعمل  دغه  همدارن／ه  لري.  حکم  لﾧک  تصدﾦق  ډول  ددغه 
＇خه دمن＋ت تصدﾦق لﾧک” نه دى. ＄که چﾦ ３و خصو請ي طرزالعمل داس３ 
دى  منلى  قانون  دمالﾧاتو  پرعاﾦداتوباندې  نهاد  ﾦو  اﾦا  چ３  موضوعات 
اوکنه اوﾦا ترکومه حده ３ﾦ قانون منلى دى ، په برک３ نه نﾧسي. هرکله چ３ 
اړتﾧا  ته  مکتوب  رسمي  دوزارت   ３ﾧدمال لپاره  کولو  دنوي  دجواز  ﾦونهاد 
ولري ، نوپه دې 請ورت ک３ باﾦد دغه نهاد په کابل ک３ دمال３ﾧ د وزارت، 
！ﾧن／ه  اړﾦکه  سره  دادارې  ورکوونکو  مالﾧه  لوﾦو  د  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو 

ک７ي.

－مركي محصول اونور ماليات
کومه پروسه چ３ پدې الر＊ود ك３ بيان شوې ده د ۱۳۸۷ كال پرعايداتو 
باندې د مالياتو قانون د احكامو پر اساس رامن＃ ته شوې ده. نوله دې کبله 
دى  طرزالعمل  ﾦو  محدود  پورې  دموضوعاتو  دمالﾧاتو  پرعاﾦداتوباندې 
چ３  هرکله  請ادر８ﾦي.  نه  اړه  په  محصول  －مركي  د  لكه  مالﾧاتو  دنورو  او 
د  نو  ولري  اړتﾧا  ته  وضاحت  اړه  په  دمعافﾧت  محصول  －مركي  د  نهاد  ﾦو 
！ين／３  اړيك３  ک３  کابل  په  دې  سره   رياست  －مركاتوله  د  وزارت  مالي３ 
دولتي  اړوند  نهاد  نوموړي  باﾦد  اړه  په   موضوعاتو  مالﾧاتي  دنورو  ك７ي. 

ادارو سره اړﾦکﾧ！ ３ن／３ ک７ي.

تطبيقي حکمونه
د ۱۳۸۷ كال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د احكامو ＇خه د نه پيروي 
رﾦاست  دلوى  دعواﾦدو  دوزارت،   ３ﾧدمال شي  کﾧداى  ك３  پاﾦله  په  كولو 
دمالﾧه ورکوونکو دمن＋ت په موخه تطبيق３ او جزايي احكام تطبيق ک７ي 
مطابق  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  واك  تطبيق  د  ددغواحكامو 
او  تطبيق３  دى.  شوى  ورك７ل  ته  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو  وزارت،  مالي３  د 
او   ۱۴ په  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  كال   ۱۳۸۷ د  احكام  جزايي 
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۱۶ فصلونو ك３ بيان شوي دي او اضافي مال３ﾧ او جرﾦم３ په برک３ لري. 
کله چ３ نه من＋ت د مال３ﾧ ＇خه دتﾧ＋ت３ په موخه وي نو په هغه 請ورت ک３ 

شخص لوى ＇ارنوال９ ته دمحاکم３ او پل＂نو لپاره ورپﾧژندل ک８ﾧي.

مالياتي معلومات
پا１ه  دمعلوماتو   ورکوونکي   دمالﾧه  ک３    http://www.ard.gov.af په  
اړتﾧاؤ  دخپلو  چ３   راوړي  من％ته  اسانتﾧا  لپاره  ورکوونکي  دمالﾧه 
مالﾧه  ک３  پا１ه  دغه  په  راوړي.  السته  معلومات  －＂ور  موخه  کولوپه  دپوره 
قانون،  دمالﾧاتو  باندې  پرعاﾦداتو  کال   ۱۳۸۷ د  شي  کوالى  ورکوونکى 
دبشپ７ولو  اودهغوئ  فورم３  طرزالعملونه،  او  خبرتﾧاوې  عامه  بﾧالبﾧل３ 
 ３ﾧمال موضوعي  د  سندونه،  شوي  ارشﾧف  الر＊ودونه،  الر＊وون３،  لپاره 
په هکله پو＊تن３  او＄وابونه او داس３ نور ترالسه ک７ي. همدارن／ه په دغه 
بر４＋نا پا１ه ک３ پرعاﾦداتو باندې دمالﾧاتو دقانون تعلﾧماتنامه هم  شتون 
زﾦاتره  ماده  هره  قانون  د  تر＇ن／ه   مقرراتو  اړوندو  د  تعلﾧماتنامه  دغه  لري 

وخت د کومکي بﾧل／و په مرسته، په جال تو－ه تشرﾦح کوي.

تاس３  لپاره  اومرست３  معلوماتو  نورو  الر＊ودونو،  فورمو،  دمالﾧاتي 
سﾧمﾧﾧز  دخپل  اوﾦا  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  وزارت،   ３ﾧدمال شي  کوالى 

مستوفﾧت دفتر ته مراجعه وک７ئ.

د افغانستان اسالمى جمهوريت 
د ماليى وزارت 
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