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د سهامي او محدودالمسوليت شرکتونو لپاره د مالياتي الر＊ود    .۱
پيژندنه 

۱ . ۱.         عمومي معلومات

۱. ۱. ۱.     سريزه: 

دا الر＊وود د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس عمومي معلومات 
وړاندې کوي  او د سهامي او محدودالمسؤليت شرکتونو له مالياتي مسايلوسره ت７او 
لري. دا الر＊وود ددغو شرکتونو د بشپ７ حقوقي او تخنيکي معلوماتو يوا＄ن９ سرچينه 

نه ده او د يو حقوقي(قانوني) ماخذ په تو－ه  ور＇خه کار نشي اخستل کيداي.  

د سهامي شرکت تعريف :

الف -  سهامي شرکت يو حقوقي نهاد دې چ３ الندې ＄ان／７تياوې لري:
i .،د يو شرکت په نوم ثبت او راجس＂ر شوي وي

ii . ، د اس３ فعاليت و نه لري  چ３ د قانون  له مخ３ منع وي
iii . ، داس３ لوم７ن９ پان／ه ولري چ３  د ون６ې د اسنادو له مخ３ ثابته شي
iv . د شرکت  مالياتي مکلفيتونه يوا＄３  د شرکت  د  شتمن９ له لياري رفع ک７ل

شي ، 
v . د و ن６ه لرونکو مکلفيت د هغوى  له  هغو ون６و محدود وي چ３ په شرکت

ک３ کارولي دي  

د محدودالمسؤليت شرکت تعريف :

الف-  محدودالمسؤليت شرکت يو حقوقي نهاد دي چ３ الندې ＄ان／７تياوې لري  :
i .،د يو شرکت په نوم ثبت او راجس＂ر شوي وي

ii . ، داس３ لوم７ن９ پان／ه ولري چ３  د ون６ې د اسنادو له مخ３ ثابته شي
iii . د شرکت  مالياتي مکلفيتونه يوا＄３  د شرکت  د  شتمن９ له لياري رفع ک７ل

شي ، 
iv . د و ن６ه لرونکو مکلفيت د هغوۍ  له  هغو ون６و پورې محدود وي چ３ په

شرکت ک３ ي３ کارولي دي،  م／ر داچ３ د شرکت اساسنامه او يا د هيواد 
کوم قانون ي３  په اړه کو بل ＄ان／７ي حکم ولري. 
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۱. ۱. ۲.    پر عايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ نوي تعديالت

د ١٣٨۷ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون   د ١٣٨۷ کال  د کب ( حوت)  
په ۲۸  ني＂ه  په ( ۹۷۶  ) شميره رسمي جريده ک３ خپور شو.

په دې قانون يو شمير نوي تعديالت من＃ ته راغلي دي اما ډير شمير احکام ي３ د ۱۳۸۷ 
کال له  قانون ＇خه چ３ د وخت په تيريدو سره تعديل او تبديل شوي دي ، اخستل شوي 

دي. ＄ين３ دغه تعديالت په الندې ډول دي: 
i . پرمعاشونو باندې د موضوعي مالي３ نوي نورم

ii . د قراردادې  له ورک７و ＇خه د مالي３ د وضع کولو مکلفيت
iii . اضافي او  جريم３  د  امله  له   پيروي (اطاعت)  د نه  ＇خه   قوانينو  مالياتي  له 

مالي３ رقم 
iv . پروارداتو باندې  د انتفاعي معاملو ۲ ٪ ماليه
v . کوک او نورو جنجالي ماليو په اړه  د احکامو له من％ه وړل請 د

۱. ۱. ۳.     ادارې موضوعات 

۱. ۱. ۳. ۱.    د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر 

！ول هغه انفرادي اشخاص، شرکتونه او مؤسسات چ３  د مالياتو او يا －مرکي محصول 
تابع دي، مکلف دي چ３ د ماليه ورکوونکو د پيژندن３ نمبر ترالسه ک７ي. د خير ＊ي／３２ 
(خيريه) او غير انتفاعي هغه مؤسس３  چ３ د خپلو کارکونکو له معاشونو ＇خه ماليه 
د  ورکوونکي  دماليه  لري  حاسب  بانکي  چ３  اشخاص  انفرادي  هغه  او  کوي  وضع 
د  بايد  هم  ورکوونکي  ماليه  هغه  دي.  مکلف  کولو  ياترالسه  او  لرلو  په  نمبر  پيژندن３ 
ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر ترالسه ک７ي چ３ له ضررسره مخ  دي. نوموړي اشخاص 
وړاندې   اظهارليک  مالياتي  کلني  بايد  دوي  چ３   دي  مکلف  لرلو  په  نمبر  ددغه  ＄که 
ک７ي او کيداي شي د کال په اوږدو ک３ نور مالياتي مکلفيتونه ( لکه پرانتفاعي معاملو 
باندې ماليه، پرمعاشونو باندې موضوعي ماليه، پرکراي３ باندې ماليه د ون６و پر－＂３ 

موضوعي ماليه او داس３ نور) ولري. 

که چيرې يو کس ( له کوم  ＄ان／７ي عذر نه پرته ) د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر 
او  جريم３  د    پربنس قانون   مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  نوموړي    ، ک７ي  نه  ترالسه 

اضافي مالي３ تابع دي .
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۱. ۱. ۳. ۲.  مالي کال

مالي کال له هجري  لمريز کال ＇خه عبارت دې  چ３ د وري (حمل)  له لوم７ۍ ني＂３  ( مارچ 
٢١) ＇خه پيل او د کب ( حوت)  په وروست９ ورځ  (مارچ ٢٠) پاې ته رسي８ي.

هغه  حکمي اشخاص ( له حقيقي اشخا請و نه پرته ) چ３ غواړي  له هجري لمريز مالياتي 
کال ＇خه پرته له کوم بل مالياتي کال ＇خه استفاده وك７ي، د غو＊تل شوي بدلون  په 
اړه بايد خپل داليل  په ليکل３ تو－ه د مالي３ وزارت ته وړاندې ک７ي. د مالي３ وزارت به 
نوموړې غو＊تنه يوا＄３ د الندې شرايطو په پام ک３ نيولو سره منظوره  او په اړه به ي３ 

پريک７ه وک７ي : 
  (لي請ا) مورني  ول３  وي  ميشت  ک３  افغانستان  په  شخص  حکمي  چيرې  که 

هجري  له  چ３  لري  شتون  ک３  هيواد  يو  داس３  په  بهر  نه  هيواد  له  ي３  شرکت 
لمريز کال نه پرته بل کال کاروي. 

  که چيرې مورني نهاد له افغانستان نه بهر په بل هيواد ک３ د مالياتي موخو
پربنس خپل مالياتي 請ورت حساب  ترتيب ک７ي، 

  ورت請 مالي  خپل  چ３   ) کول  مکلف  شخص  حکمي  د  ک３  افغانستان  په  
حساب  د افغانستان د مالي کال له مخ３ ترتيب ک７ي) کيداي شي ددې سبب 

شي چ３ په ماليه ورکوونکي باندې اضافي ماليه وضع شي. 

درخواست کوونکي شرکت به له مالي３ وزارت نه يو مکتوب ترالسه ک７ې. په  دې ليک 
به د مالياتي کال د پلي کولو ني＂ه اود مالي３ د ورک７ې ني＂ه چ３ د مالي３ وزارت له خوا 
！اکل شوي دي،ليکل شوي وي.        د مالي３ وزارت به داس３ پريک７ه وک７ي چ３ ماليه 
ورکوونکي او دافغانستان دولت د نوروماليه ورکوونکو د ورک７و په پرتله  طرف واقع 

نه شي . 

۱. ۱. ۳. ۳.    محرميت

په مالياتي اظهارليک ک３ شامل ！ول معلومات او هغه معلومات چ３  د عوايدو لوي 
السته  ＇خه  بررسي  له  اسنادو   د  شخص  دريم  يا  او  ورکوونکي  دماليه  لخوا  رياست 
راغلي دي ، محرم －２ل کي８ي. دغه معلومات بايد له مالي３ وزارت ＇خه بهر هيچا ته 
افشا نه شي م／رداچ３ قانون ي３ اجازه ورک７ې وې او يا ماليه ورکوونکي اجازه  ورک７ي.
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يا  مستقيم  په  لپاره  کولو  ترالسه  د  －＂و  شخصي  د  کارکوونکي  مالياتي  يو  چيرې  که 
غيرمستقيم ډول محرم معلومات افشا ک７ي او هغه ＇وک چ３ له نوموړي کارکوونکي 
مخ３   له  دمالياتوقانون   باندې  پرعايداتو   ، کوي  مرسته  ک３  افشاء  په  اسنادو  د  سره  
نوموړي کارکوونکي او ورسره مرسته کوونکي به لويه ＇ارنوالي ته ور وپيژندل شي.  

۱ . ۱. ۴.  مالياتي معافيتونه 

نه  ني＂３    (٢١ جون  د  کال  زي８ديز   ٢٠٠٤) لوم７ۍ  له  چن／اښ  د  کال  لمريز   ١٣٨٣ د 
د  چ３  دا  م／ر  ک７ي  ترالسه  معافيت  مالياتي  کوالي  نشي  ورکوونکي  ماليه  وروسته   
عوايدو لوي رياست ＇خه په ليکلي ډول  منظوري ترالسه ک７ي البته د يو ل７ شرايطو د 

لرلو وپه 請ورت ک３. 

که چيرې ماليه ورکوونکي د عوايدو رياست لخوا مالياتي معافيت هم ترالسه ک７ي، 
هغوي مکلف دي چ３ پر عايداتو باندې د مالياتو کلني اظهارليک وړاندې ک７ي. 

۱. ۲.   د اسنادو ساتنه

۱. ۲. ۱.   اسناد، دفترونه او سرچينه اي (منابع) اسناد 

پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د اسنادو پرساتلو حکم کوي. ！ول حکمي او حقيقي 
 ، معاملو  ！ولو  خپلو  د  چ３  دي  مکلف  هغوي   ، لري  عوايد  وړ  مالي３  د  چ３  اشخاص 
منقولو او غيرمنقولو شتمنيو  او خپلو ！ولو عوايدو په اړه اسناد وساتي. ددغو اسنادو 
ساتل له ماليه ورکوونکي سره  د مالياتي اظهارليک په ترتيب او برابرولو ک３ مرسته 
اسنادو  اي (منبع)  سرچينه  په  چ３  ده   خال請ه  معلوماتو  هغو  د  معموْال  اسناد  دا  کوي. 
ک３  شامل دي.  سرچينه اي اسناد په الندې ډول دي - د پيرودلو (خريداري ) رسيدونه، 
د پلور رسيدونه، قراردادونه، تضمين ليکونه، د چک کونده، د پيسو د ثبت سند، د 
موندلو  کار  د  غو＊تنليکونه،  لپاره  پيرودلو  د  رسيد،  کولو  ترالسه  د  کارت   کري６ي
لپاره  غو＊تنليکونه، د وارداتو او 請ادراتو اسناد، ٌپستي رسيدونه ، اليکترونيکي 

ٌپست３ او د معاملو د تائيد او مالت７ لپاره نور ډول اسناد.  
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۱. ۲. ۲.     د اسنادو د ساتن３ شرطونه :

په عام  ډول،  هغه اسناد او دفترونه چ３ بايد وساتل شي د عوايدو لوي رياست  لخوا 
نه ！اکل کي８ي.  ماليه ورکوونکي کوالي شي له هغه سيس＂م ＇خه کار واخلي چ３ دده د 
تشبث له اهدافو او  ماهيت سره برابر وي، اما عوايد او ل／＋تونه  بايد په ساتل شوو 

اسنادو ک３ په سمه او ＇ر－نده تو－ه و＊ودل شي. 

د ماليه ورکوونکي اسناد بايد: 

  ،باوري  او بشپ７ وي
  هغه سم معلومات ولري چ３ د مالياتو او امتيازونو د محاسب３ لپاره اړين

دي، 
 ،په اسنادو ک３ ليکل شوي معلومات د مَاخذ اسنادو په ذريعه تصديق ک７ي
  په اسنادو ک３ شامل معلومات بايد د سرچينه اي اسنادو له مخ３ تائيد ک７ل

شي. 
  الندې نور اسناد ولري- د مجالسو/مالقات د ثبت يادا＊تونه، حسابونه،  پر

مالياتي  مالي３  معاملو  انتفاعي  اظهارليکونه،  مالياتو  د  باندې  عايداتو 
＄ان／７ي  اظهارليکونه،  مالي３  دموضوعي  باندې  کرائ３  پر  اظهارليکونه، 
 / ！اکلو  په  امتيازونو  او  مکلفيتونو  مالياتي  د  چ３  اسناد  محاسبوي 

معلومولو ک３ مرسته کوي. 

وړي،  پرمخ  فعاليتونه  تشبثونو  ＇و  د  زيات  ＇خه  تشبث  يو  له  چ３  کسان  هغه  يادونه : 
هغوي مکلف دي چ３ د هر تشبث لپاره په جالډول اسناد وساتي. 

. ۲. ۳.     اضافي اسناد :

او  سهامي  د  برسيره،  شرطونو  شوو  يادو  پورتنيو  له   اړه  په  دساتن３  اسنادو  د 
محدودالمسؤليت شرکتونه  مکلف دي چ３ الندې  اسناد وساتي  :

  (مينوټ) د امرينو د مجالسو ياددا＊ت
  (مينوټ) د  ون６ه لرونکو د مجالسو ياددا＊ت
 :هغه اسناد چ３ د الندې موضوعاتو په اړه  پوره معلومات او يا جزئيات ولري 

o د پان／３ د ون６ې  مالکيت
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o  ددغو ون６و هرډول  لي８دونه
۱.    د حسابونو د ثبت عمومي دفتر او د ثبت نور هغه وروستي دفترونه چ３ کلني 

معلومات په ک３ شامل وي.  
  هر ډول ＄ان／７ي قراردادونه  او موافق３  او يا نور هغه اسناد چ３ د حسابونو د

عمومي دفتر او په نورو  وروستيو اسنادوک３ ي３ ثبتول  اړين دي.  

تشبثونه  بايد هغه اسناد هم وساتي چ３ ددوي د اسنادو د تائيد لپاره اړين دي.  دا  امر 
په ＄ان／７ې تو－ه د هغو شرکتونو په اړه د پلي کيدو وړ دي چ３ په ن７يواله کچه معامل３  
(د اخته اړخونو ترمن＃ معامل３ ) لري  او په ا請لي نرخ  ي３ نه ترسره کي８ي.  دغه تشبثونه 
بايد د انتقالي بي３ د نرخ معلومولو ( قيمت －ذاري)  اسناد او يا نور هغه اسناد چ３ دنا 

مستقلو اومستقلو نماينده －يو د －＂و له ويش پورې  اړه لري، وساتي.

۱. ۲. ۴.  اسنادو ته د مالي３ وزارت د کارکوونکو الس رسي 
يا  ورک７و  بيرته  مکلفيتونو،  مالياتي  د  چ３  لري  واک  کارکوونکي  وزارت  دمالي３   
ک７ي،  ي３  بررسي  و－وري،  دفترونه  او  اسناد  موخه   په  ا！کل  د  عوايدو  د  اشخا請و  د 
محاسبوي اسناد، مکتوبونه، دفترونه او داس３ نور چ３ له اړوندو اشخا請و يا دريم３ 
شريکان،  ک３   ډله  دريمه  په  ک７ي.  ترالسه  ي３  نقل  او  وارزوي  لري،  شتونه  سره  ډل３ 

پيريدونکي، برابرونکي ، مالي نهادونه، دولتي ادارې او داس３ نور شامل دي.  

۱. ۲. ۵.    د محاسب３ ميتود
سهامي او محدودالمسؤليت شرکتونه بايدخپل عوايد د»وروست９ محاسب３»د ميتود 
له مخ３ محاسبه ک７ي.  ددې ميتود له مخ３ عوايد اول／＋ت له ！اکل کيدو يا معلومولو 

وروسته ثبتي８ي. 

عبارت  ＇خه  سيستم  شوي  پيژندل  هغه  له  محاسب３  د  ميتود»  محاسب３  «وروست９  د 
دي چ３ په يوه ！اکلي وخت ک３ عوايد په جال ډول او مالي حالت په دقيق ډول بيانوي 
.سهمامي او محدودالمسؤليت شرکتونه بايدد دوه ＄ل３ ثبت د محاسب３ له ميتود ＇خه  
کار واخلي چ３ د محاسب３ د منل شوو اساساتو پر بنس کارول کي８ي. په عام ډول ، د 
اسنادو د دوه －وني ثبت هر ډول سيس＂م  چ３ د محاسبينو د مسلکي ！ولن３ لخوا پيژند 

ل شوي وي ، د سهامي او محدود السموليت شرکتونو لپاره بايد و منل شي.  
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باندې  پرعايداتو  شرکتونو  المسؤليت  محدود  او  سهامي  د    .۳   .۱
ماليات 

وړ  مالي３  د  ماليات  باندې  عايداتو  پر  شرکتونو  المسؤليت  محدود  او  سهامي  د 
خالصوعوايدو لپاره يوثابت نورم لري چ３ ٪ ۲۰ دي( ماده ۴). د مالي３ وړ خالص عوايد 
له ناخالصو عوايدو ＇خه د عادي او اړينو ل／＋تونو له کسر نه وروسته معلوميداي شي 
( دويم فصل).  د سهامي شرکتونو نورم پر！ولو حقوقي نهادونو لکه سهامي شرکتونو، 

محدودالمسؤليت شرکتونو او ！ولو حقوقي نهادونو باندې تطبيقي８ي.    

۱. ۳. ۱.  د مالي３ وړ (تابع) عوايدو تشخيصول 

 ، پيس３  (نغدې  عوايدو  مجموعي  له  دشرکت  عوايد   ( (تابع  وړ  مالي３  د  شرکت  يوه  د 
شتمن９ يا خدمتونو- منفي هرډول معافيتونه او کسرونه) ＇خه عبارت دي. په عام ډول، 
د يو شرکت ！ول عوايد چ３ له سودا－ريزو او نورو اړوندو فعاليتونو( فيس،کميشن،د 
له  شتمن９  چارې،د  ساختماني  請نعت،  عوايد،  راغلي  السته  ＇خه  فعاليت  له  تشبث 
پلور ＇خه السته راغل３ －＂ه ، ！ک＂انه او د ون６ې －＂ه، کرايه ، حق االمتياز، او نور ！ول 
عوايد چ３ له فزيکي ، پان／ه ايز او اقتصادي فعاليتونو- البته په دغوپورې محدود 
نه دي ) ＇خه ترالسه کي８ي بايد دمالي３ وړ عوايدو په محاسبه ک３ شامل ک７ل شي.   د 
مالي３ وړ عوايدو په اړه د زياتو معلوماتو  د ترالسه کولو لپاره  ۱۵  الر＊وود (   مالي３  

تابع عوايد او هغه عوايد چ３ د مالي３ تابع نه دي) ته مراجعه وک７ۍ. 

معافيت له هغه رقم ＇خه عبارت دي چ３  د مالي３ تابع نه وي لکه هغه رقم  چ３ له مالي３ 
وړ رقم ＇خه ل８ وي اوه هغه  رقمونه چ３ په قانون ک３ په －وته شوي دي او د مالي３ وړ 

نه دي. 

کسرات له هغه رقم ＇خه عبارت دي چ３ د عوايدو له مجموع３ ＇خه د تفريق وړ وي لکه 
د تشبث مجاز ل／＋تونه ( د تشبث د پرمخ وړلو په موخه عادي او اړين  ل／＋تونه) او 
نور هغه ل／＋تونه چ３  د عوايدو د توليد په موخه ترسره کي８ي.  د مجاز کسراتو په اړه 
د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه ۱۶ الر＊وود ( د تشبث مجاز او غير مجاز 

ل／＋تونه) ته مراجعه وک７ۍ. 
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۱. ۳. ۲.  له اړوند شخص سره معامل３- انتقالي بيه ！اکنه ( انتقالي قيمت 
－ذاري )

 
په  چ３  نهاد  هغه  ي３  مخي  له  چ３  ده  عبارت  ＇خه  عمل３  هغ３  له  ！اکنه  بيه  انتقالي 
افغانستان ک３ فعاليت لري د پيرودل شوو اجناسو يا خدمتونو بيه د اړوندو اشخا請و 
او نهادونو لپاره (په ＄ان／７ې تو－ه د بهرني نهادونو لپاره ) په مصنوعي ډول لوړوي ، 
يا د نوموړو اشخا請و لپاره د اجناسو او خدمتونو بيه په مصنوعي ډول را ！ي＂وي تر＇و 
له دې ليارې په افغانستان د مالي３ وړ عوايدو او د ورک７ې وړ مالي３ کچه را ！ي＂ه ک７ي. 

بازاري ارز＊ت - که چيرې د اړوندو اشخا請و او نا اړوندو اشخا請ود ورک７ل شوي رقم 
او يا د ورک７ې وړ رقم له يوبل سره توپيرولري ، مالي３ وزارت ته د نا اړوندو اشخا請و 

لخوا ورک７ل شوي  او يا دورک７ې وړ رقم دمنلو وړ دي. 

اشخا請و  اړوندو  نا  د  چ３  دي  عبارت  ＇خه  رقم  هغه  له  ارز＊ت  بازار   د   ، ډول  عام  په 
ترمن＃ تبادله کي８ي .  

سمون  سره   ارز＊ت  له  بازار  د  رقم  شوي  تبادله  ترمن＃  اشخا請و  اړوندو  د  چيرې  که   
ولري، عوايد او کسرات د خپلواکو او نا اړوندو نهادونو ترمن＃ د معاملو پربنس په 

خپل حال پاتي کي８ي. 

ماليه ورکوونکي بايد وکوالي شي چ３ د عوايدو رياست دا غو＊تنه ثابته ک７ي چ３ له 
اړوند شخص سره معامالت  بايد ( السته راوړن３ او تاديات) د بازار له ارز＊ت سره سم 

請ورت مومي. 
که چيرې تاسو له يو اړوند شخص سره معامله ولرۍ، تاسو نش９ کوالي چ３ پرعايداتو 
تاسو  ي３  پر＄اي  ول３  وک７ۍ،  استفاده  نه  اظهارليک  مختصرکلني  له  دمالياتو  باندې 
عامه  له  شرکتونو  محدودالمسؤليت  او  سهامي  د  او  بشپ７   جدول   ۵ چ３  شي  کوالي 

اظهارليک سره ي３ ضميمه ک７ۍ ( الندې مواردو ته مراجعه وک７ۍ). 

د  باندې  پرعايداتو  او   کول  وړاندې  اظهارليک  مالياتي  د    .۳  .۳  .۱
کلن９ مالي３ ورک７ه  

۱. ۳. ۳. ۱.  کومه فورمه بايد وکارول شي ؟ 

د سهامي او محدو المسؤليت شرکتونو لپاره د عوايدو لوي رياست درې ډوله مالياتي 
فورم３ ترتيب ک７ې دي. دا شرکتونه کوالي شي  لوم７ۍ فورمه ( غ＂ه فورمه) وکاروي. 
دويمه فورمه ( چ３ ل８ه اندازه آسانه ده) دهغو شرکتونو لپاره ترتيب شوې ده چ３ ساده 
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مالياتي وضعيت لري. دريمه فورمه د هغو شرکتونو لپاره ترتيب شوې ده چ３ دکال په 
اوږدو ک３ ي３ هي＆ فعاليت نه درلود. له الندې جدول ＇خه په کار اخستن３ سره مناسبه 

فورمه په －وته ک７ۍ.
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۱

کال  مالياتي  د  آيا 
مو  ک３  اوږدو  په 
سودا－ريز  کوم 

فعاليت درلود؟ 

  

که چيرې مو＄واب  ”نه“ وي، راتلوونک３ پو＊تن３ ته 
والړ شي او که چيرې مو ＄واب ”هو“ وي ، نو دريم３ 

پو＊تن３ ته والړ ش９.  

۲
آيا د تشبث د 

ل／＋ت لپاره  به 
غو＊تنه وک７ۍ؟ 

  

سهامي  د  وي،   ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
مالياتي  شرکتونو  المسؤليت  محدود  او 
اظهارليک په مالياتي دوره ک３ د نه فعاليت  له 
＄واب   مو  چيرې  که  ک７ۍ.  بشپ７  سره  معلوماتو 
مراجعه  ته  پو＊تن３  راتلوونک９  نو  وي،  ”هو“ 

وک７ۍ.

۳
آيا له بهرنيو 

سرچينو＇خه مو 
عوايد درلودل ؟ 

  

راتلوونک３  وي،  ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
پو＊تن３ ته مراجعه وک７ۍ او که چيرې مو ＄واب 
المسؤليت  محدود  او  سهامي  د   ، وي  ”هو“ 
بشپ７ک７ۍ.  اظهارليک  مالياتي  عامه  شرکتونو 

۴

آيا  د پان／３ له 
پلور ＇خه  مو 

عوايد ترالسه ک７ي 
دي؟ 

  

راتلوونک３  وي،  ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
پو＊تن３ ته مراجعه وک７ۍ او که چيرې مو ＄واب 
المسؤليت  محدود  او  سهامي  د   ، وي  ”هو“ 
شرکتونو عامه مالياتي اظهارليک بشپ７ک７ۍ

۵

آيا  داس３ عوايد 

لري چ３ مستقيمًا 

ستاسو له تشبث 

سره ت７او نه لري؟ 

  

راتلوونک３  وي،  ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
پو＊تن３ ته مراجعه وک７ۍ او که چيرې مو ＄واب 
المسؤليت  محدود  او  سهامي  د   ، وي  ”هو“ 
شرکتونو عامه مالياتي اظهارليک بشپ７ک７ۍ

۶
آيا له اړوندو 

اشخا請و سره مو 
کومه معامله لرله ؟ 

  

راتلوونک３  وي،  ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
پو＊تن３ ته مراجعه وک７ۍ او که چيرې مو ＄واب 
المسؤليت  محدود  او  سهامي  د   ، وي  ”هو“ 
بشپ７ک７ۍ اظهارليک  مالياتي  عامه  شرکتونو 

  آيا ضرر لري؟ ۷

سهامي  د  وي،   ”نه“  مو＄واب   چيرې  که 
مالياتي  شرکتونو  المسؤليت  محدود  او 
＄واب  مو  چيرې  که  او  بشپ７ک７ۍ.  اظهارليک 
المسؤليت  محدود  او  سهامي  د   ، وي  ”هو“ 
شرکتونو عامه مالياتي اظهارليک بشپ７ک７ۍ

ضررونه (خسارات) دهغ３ شتمن９ له من％ه تلو＇خه عبارت دي چ３ د عوايدو د توليد، السته راوړن３ 
او ساتن３ په موخه کارول کي８يي. يعن３ هغه ضررونه چ３ د اور ل／يدو، طوفان، زلزل３ او نورو له امله   

رامن％ته کي８ي. 
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. ۳. ۳. ۲. د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو او د مالياتو د ورک７ې 
لپاره ！اکلي موعد(وخت/ني＂ه)

ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ خپل مالياتي اظهارليک د راتلوونکي کال د غبر－ولي 
تر ۳۱ ني＂３ پورې وړاندې ک７ي. ماليه ورکوونکي کوالي شي دکب (حوت) له ۳۱ ني＂３ 
نه د غبر－ولي ا تر ۳۱ ني＂３ پورې په هره ني＂ه چ３ وغواړي خپل مالياتي اظهارليک 
وړاندې او ماليات ورک７ي. ماليات بايد د افغانستان بانک ک３ تسليم ک７ل شي. دکابل 
واليت اړوند ماليه ورکوونکي کوالي شي خپل مالياتي اظهارليکونه د افغانستان په 
＄ان／７ي 請ندوق او ياهم د عوايدو لوي رياست ته تسليم ک７ي. د نورو واليتونو اړوند 
ماليه ورکوونکي کوالي شي خپل مالياتي اظهارليکونه محلي مستوفيت  او يا محلي 

بانک ک３ تسليم ک７ي. 

بل  کوم  پرته  نه  کال  مالياتي  لمريز  له  چ３  ولري  اجازه  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که 
مالياتي کال وکاروي، د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو او دمالي３ دورک７ې ！اکلي 

موعد(وخت/ني＂ه) دهمغه مالياتي کال ددريم３ مياشت３ وروست３ ورځ ده.

د بانک تحويلي فورمه د مالياتي اظهارليک په ＇لورو برخو ک３ شتون لري. ډاډ بايد 
د  اظهارليک  د  او  شوې  بشپ７ه  تو－ه  سمه  په  فورمه  تحويلي  بانک  د  چ３   شي  ترالسه 
وړاندې کولو او د مالي３ دورک７ي پرمهال نوموړي فورمه هم بانک ته تسليم شوې ده. 
نوموړې فورمه د بانک لخوا په رسمي تو－ه مهرکي８ي او يوه کاپي ي３ ماليه ورکوونکي 

ته ورکوي. 

ک７ي  ادا  هم  ليارې  له  بانکونو  نورو  د  مکلفيتونه  مالياتي  خپل  شي  کوالي  اشخاص 
لي８دول  ته  حساب  عوايدو  د  ک３  بانک  افغانستان  د  ډول  اليکترونيکي  په  پيس３  او 
کي８ي (  د بري＋نا له ليارې د پيسو د لي８د په اړه  ۶  الر＊وود ته مراجعه وک７ۍ). په دې 
يا  او  رياست  لوي  عوايدو  د  چ３  دي  مسؤليت  ورکوونکي  ماليه  د  دا  ک３  حاالتو  ډول 
ترالسه  ډاډ  اړه  په  تسليميدو  او  رسيدو  د  اظهارليک  مالياتي  د  ته  مستوفيت  محلي 
ک７ي. د اظهارليک د وړاندې کولو ني＂ه له هغ３ ني＂３ ＇خه حسابي８ي کله چ３ مسؤول 

کارکوونکي اظهارليک ترالسه ک７ي.

هغه ماليه ورکوونکي چ３ دورک７ې وړ مالي３ نه لري ( يا فعاليت نه لري او يا متضرر 
شوي دي) ، هغوي بايد خپل اظهارليکونه په  مستقيمه تو－ه د عوايدو لوي رياست او 

يا محلي مستوفيت ته وړاندې ک７ي. 
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۱. ۳. ۳. ۳.  د زيات３ مالي３ ورک７ې  

که چيرې د زيات３ مالي３ د ورک７ې دعوا يا د محکم３ فيصله د مالي３ وزارت لخوا تائيد 
شي، د عوايدو لوي رياست هغه کارکوونکي چ３ د اړوندې دوسي３ مسؤليت په غاړه 
لري د －مرکونو له لوي رياست سره په تماس ک３ کي８ي  او د ماليه ورکوونکي  د －مرکي 
پورونو په اړه ور＇خه معلومات غواړي. په لوم７ي قدم ک３ دمالياتواو－مرکي محصول 
پورونه له زياتو ورک７ل شووپيسو ＇خه کسرکي８ي او پات３ رقم د مالي اعتبار په تو－ه د 

ماليه ورکوونکي د راتلوونکي مالياتي مکلفيتونو په بدل ک３ ساتل کي８ي.   

۱. ۳. ۴.   د مالياتي اظهارليک تعديل، اعتراض (نيوکه) او عريض３ 

که چيرې ماليه ورکوونکي خپل مالياتي اظهارليک وړاندې ک７ئ، په اظهارليک ک３ 
ترسره شوې محاسبه د ابتدايي مالي３ د ！اکن３ په تو－ه منل کي８ي. د مالياتي اظهاليک 

فورمه هم د ابتدايي مالي３  د د！اکلو د ياددا＊ت په تو－ه －２ل کي８ي.

 د مالي３ د ！اکلو ياد＊ت کيداې شي چ３ د مالي３ وزارت لخوا په هرحالت ک請  ３ادر 
شي. د بيل／３ په تو－ه  په الندې حاالتو ک３ : که چيرې ډاډمن شي چ３ په اظهارليک ک３ 
دقيق او سم ماليات نه دي ＊ودل شوي، که چيرې ماليه ورکوونکي مالياتي اظهارليک 
بشپ７ او وړاندې نه ک７ي، کله چ３ د مالي３ وزارت په دې ډاډمن شي چ３ د ورک７ې وړ 

مالياتو السته راوړل له خطر سره مخ دي او داس３ نور. 

رقم  شوي  محاسبه  مالياتو  د  چ３  شي  ډاډمن  دې  په  ورکوونکي   ماليه  چيرې  که 
غو＊تنليک  خپل  اړه  په  بياکتن３  د  اظهارليک  د  شي  کوالي  نوموړي  دي،  نه  سم 
سره  پريک７ې  له  رياست  لوي  عوايدو  د  روکوونکي  ماليه  چيرې  که  ک７ي.  وړاندې 
ک７ي.  وړاندې  ته  وزارت  مالي３  د  ليک  اعتراض  خپل  بايد  نوموړي  وي،  نه  موافق 

بررسي  لخوا  هيئت  د  بررسي  د  اعتراضونو  د  (نيوکه)  اعتراض  ورکوونکي  ماليه  د 
کي８ي. کيداي شي نوموړي هيئت اعتراض تائيد ک７ي ، ياي３ په بشپ７ه تو－ه او يا ي３ 

＄ين３ برخ３  تعديل ک７ي.

نوموړي  وي،  نه  موافق  سره  پريک７ې  له  هيئت  د  بررسي  د  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که 
کوالي شي خپل اعتراض محکم３ ته وړاندې ک７ي  او په دې اړه  د محکم３ پريک７ه به 

وروست９ پريک７ه وي. 
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د  اعتراضونو،  د  وخت،  د  غو＊تن３  د  بياکتن３  د  اړه  په  اظهارليک  شوي  بشپ７  د 
د  معلوماتو  زياتو  د  اړه   په  کولو  درخواست  د  ته  محکم３  او  ＄وابونو  د  اعتراضونو 
د  قانون  ددې  او  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د  لپاره  کولو  ترالسه 

تعليماتنام３ ۸۹ مادې ته مراجعه وک７ۍ.

. ۳. ۳. ۲. د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو او د مالياتو د ورک７ې 
لپاره ！اکلي موعد(وخت/ني＂ه)

ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ خپل مالياتي اظهارليک د راتلوونکي کال د غبر－ولي 
تر ۳۱ ني＂３ پورې وړاندې ک７ي. ماليه ورکوونکي کوالي شي دکب (حوت) له ۳۱ ني＂３ 
نه د غبر－ولي ا تر ۳۱ ني＂３ پورې په هره ني＂ه چ３ وغواړي خپل مالياتي اظهارليک 
وړاندې او ماليات ورک７ي. ماليات بايد د افغانستان بانک ک３ تسليم ک７ل شي. دکابل 
واليت اړوند ماليه ورکوونکي کوالي شي خپل مالياتي اظهارليکونه د افغانستان په 
＄ان／７ي 請ندوق او ياهم د عوايدو لوي رياست ته تسليم ک７ي. د نورو واليتونو اړوند 
ماليه ورکوونکي کوالي شي خپل مالياتي اظهارليکونه محلي مستوفيت  او يا محلي 

بانک ک３ تسليم ک７ي. 

بل  کوم  پرته  نه  کال  مالياتي  لمريز  له  چ３  ولري  اجازه  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که 
مالياتي کال وکاروي، د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو او دمالي３ دورک７ې ！اکلي 

موعد(وخت/ني＂ه) دهمغه مالياتي کال ددريم３ مياشت３ وروست３ ورځ ده.

د بانک تحويلي فورمه د مالياتي اظهارليک په ＇لورو برخو ک３ شتون لري. ډاډ بايد 
د  اظهارليک  د  او  شوې  بشپ７ه  تو－ه  سمه  په  فورمه  تحويلي  بانک  د  چ３   شي  ترالسه 
وړاندې کولو او د مالي３ دورک７ي پرمهال نوموړي فورمه هم بانک ته تسليم شوې ده. 
نوموړې فورمه د بانک لخوا په رسمي تو－ه مهرکي８ي او يوه کاپي ي３ ماليه ورکوونکي 

ته ورکوي. 

ک７ي  ادا  هم  ليارې  له  بانکونو  نورو  د  مکلفيتونه  مالياتي  خپل  شي  کوالي  اشخاص 
لي８دول  ته  حساب  عوايدو  د  ک３  بانک  افغانستان  د  ډول  اليکترونيکي  په  پيس３  او 
کي８ي (  د بري＋نا له ليارې د پيسو د لي８د په اړه  ۶  الر＊وود ته مراجعه وک７ۍ). په دې 
يا  او  رياست  لوي  عوايدو  د  چ３  دي  مسؤليت  ورکوونکي  ماليه  د  دا  ک３  حاالتو  ډول 
ترالسه  ډاډ  اړه  په  تسليميدو  او  رسيدو  د  اظهارليک  مالياتي  د  ته  مستوفيت  محلي 
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ک７ي. د اظهارليک د وړاندې کولو ني＂ه له هغ３ ني＂３ ＇خه حسابي８ي کله چ３ مسؤول 
کارکوونکي اظهارليک ترالسه ک７ي.

هغه ماليه ورکوونکي چ３ دورک７ې وړ مالي３ نه لري ( يا فعاليت نه لري او يا متضرر 
شوي دي) ، هغوي بايد خپل اظهارليکونه په  مستقيمه تو－ه د عوايدو لوي رياست او 

يا محلي مستوفيت ته وړاندې ک７ي. 

۱. ۳. ۳. ۳.  د زيات３ مالي３ ورک７ې  

که چيرې د زيات３ مالي３ د ورک７ې دعوا يا د محکم３ فيصله د مالي３ وزارت لخوا تائيد 
شي، د عوايدو لوي رياست هغه کارکوونکي چ３ د اړوندې دوسي３ مسؤليت په غاړه 
لري د －مرکونو له لوي رياست سره په تماس ک３ کي８ي  او د ماليه ورکوونکي  د －مرکي 
پورونو په اړه ور＇خه معلومات غواړي. په لوم７ي قدم ک３ دمالياتواو－مرکي محصول 
پورونه له زياتو ورک７ل شووپيسو ＇خه کسرکي８ي او پات３ رقم د مالي اعتبار په تو－ه د 

ماليه ورکوونکي د راتلوونکي مالياتي مکلفيتونو په بدل ک３ ساتل کي８ي.   

۱. ۳. ۴.   د مالياتي اظهارليک تعديل، اعتراض (نيوکه) او عريض３ 

که چيرې ماليه ورکوونکي خپل مالياتي اظهارليک وړاندې ک７ئ، په اظهارليک ک３ 
ترسره شوې محاسبه د ابتدايي مالي３ د ！اکن３ په تو－ه منل کي８ي. د مالياتي اظهاليک 

فورمه هم د ابتدايي مالي３  د د！اکلو د ياددا＊ت په تو－ه －２ل کي８ي.

 د مالي３ د ！اکلو ياد＊ت کيداې شي چ３ د مالي３ وزارت لخوا په هرحالت ک請  ３ادر 
شي. د بيل／３ په تو－ه  په الندې حاالتو ک３ : که چيرې ډاډمن شي چ３ په اظهارليک ک３ 
دقيق او سم ماليات نه دي ＊ودل شوي، که چيرې ماليه ورکوونکي مالياتي اظهارليک 
بشپ７ او وړاندې نه ک７ي، کله چ３ د مالي３ وزارت په دې ډاډمن شي چ３ د ورک７ې وړ 

مالياتو السته راوړل له خطر سره مخ دي او داس３ نور. 

رقم  شوي  محاسبه  مالياتو  د  چ３  شي  ډاډمن  دې  په  ورکوونکي   ماليه  چيرې  که 
غو＊تنليک  خپل  اړه  په  بياکتن３  د  اظهارليک  د  شي  کوالي  نوموړي  دي،  نه  سم 
سره  پريک７ې  له  رياست  لوي  عوايدو  د  روکوونکي  ماليه  چيرې  که  ک７ي.  وړاندې 
ک７ي.  وړاندې  ته  وزارت  مالي３  د  ليک  اعتراض  خپل  بايد  نوموړي  وي،  نه  موافق 
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بررسي  لخوا  هيئت  د  بررسي  د  اعتراضونو  د  (نيوکه)  اعتراض  ورکوونکي  ماليه  د 
کي８ي. کيداي شي نوموړي هيئت اعتراض تائيد ک７ي ، ياي３ په بشپ７ه تو－ه او يا ي３ 

＄ين３ برخ３  تعديل ک７ي.

نوموړي  وي،  نه  موافق  سره  پريک７ې  له  هيئت  د  بررسي  د  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که 
کوالي شي خپل اعتراض محکم３ ته وړاندې ک７ي  او په دې اړه  د محکم３ پريک７ه به 

وروست９ پريک７ه وي. 

د  اعتراضونو،  د  وخت،  د  غو＊تن３  د  بياکتن３  د  اړه  په  اظهارليک  شوي  بشپ７  د 
د  معلوماتو  زياتو  د  اړه   په  کولو  درخواست  د  ته  محکم３  او  ＄وابونو  د  اعتراضونو 
د  قانون  ددې  او  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د  لپاره  کولو  ترالسه 

تعليماتنام３ ۸۹ مادې ته مراجعه وک７ۍ.

معاملو  انتفاعي  پر  شرکتونو  المسؤليت  محدود  او  سهامي  د     .۴   .۱
باندې ماليه.

۱. ۴. ۱.  پرخدمتونو باندې د انتفاعي معاملو ماليه 

 پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس، تشبثونه  د  ٪  ۱۰ انتفاعي معاملو 
مالي３ تابع دي                          ( پرعايداتو باندې د مالياتو قانون ۶۶ ماده). 

١.  هغه هو！لونه چ３ غوره (عالي) خدمتونه وړاندې کوي 
۲.  هغه رس＂وران＂ونه چ３ غوره (عالي) خدمتونه وړاندې کوي 

۳.  مخابراتي خدمتونه 
۴.  د هوايي چلند خدمتونه 

تعريفونه ( ۶۶ ماده ):  
د هو！ل خدمتونه – د مؤقت وخت لپاره په هو！ل ک３ اوسيدونکو اشخا請و ته د خوب 
اسانتياو  يا  خدمتونو  مخابراتي  او   وين％لو،  جامو  ＇＋اک،  ډوډۍ،  د  برابرول،  ＄اي 

برابرول د هو！ل له خدمتونو＇خه عبارت دي.

د رس＂وران خدمتونه- د خوراک او ＇＋اک برابرول د هغو بنس＂ونو لخوا چ３ په عاجله 
تو－ه په ک３ مراجعينو ته خوراک برابري８ي، د پاخه شوي خوراکونو رسول/لي８دول، ياد 
خدمتونو＇خه  له   رس＂وران د  پلورل  خوراکونو  شوو  پاخه  د  ک３  احاطه  په   رس＂وران

عبارت دي.  
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مخابراتي خدمتونه- د مخابراتي خدمتونو يا د ان＂رن＂ي خدمتونو د برابرونکو شرکتونو 
لخوا د！يلفون ( ډيجي＂ل يا انالوګ) فکس يا د معلوماتو لي８د او له مختلفوليارو ＇خه 

ان＂رن ته د الس رسي د اسانتياوو برابرول  له مخابراتي خدمتونو＇خه عبارت دي.

د هوايي کر＊و خدمتونه– له هغو مسافر وړونکو خدمتونو ＇خه عبارت دي چ３ د پرواز 
پيل/مبدا ي３ افغانستان وي. 

۱.  ۴. ۲.  پرانتفاعي معاملوباندې ٪ ۱۰ فيصده ماليه بايد ＇وک ورک７ي؟ 
له  ي３  تشبث  چ３  اشخاص)  حکمي  ！ول  شرکتونه (او  اومحدودالمسؤليت  سهامي  هغه 
＇لورو کت／وريو＇خه له يوې کت／ورۍ پورې ت７او لري ، هغوي مکلف دي چ３ د ٪ ۱۰ 
او  بشپ７  ک３  مياشتو  درې  هرو  په  اظهاريک  معاملومالي３  انتتفاعي  د   پربنس نورم 

وړاندې ک７ي. 
 

مالياتي نورمونه

مخابراتي او د هوايي کر＊و خدمتونه 

د مخابراتي او هوائي کر＊و خدمتونو د مالي３ نورم ٪ ۱۰ دي (له دغو خدمتونو ＇خه 
د حقيقي او حکمي اشخا請و پر السته راغلو مجموعي عوايدوباندې وضع کي８ي). که 
ماليه ورکوونکي پرمراجعينو باندې ماليه وضع ک７ي وي او کنه، دغه نورم د پلي کيدو 

وړ دي. 

رس＂وران＂ونه، هو！لونه  او ميلمستونونه 

د هغو رس＂وران＂ونو، هو！لونو  او ميلمستونونو (چ３ مياشتني عوايد ي３ له ۷۵۰۰۰۰ 
دغه  چيرې  که  دي.    ۲  ٪ نورم  مالياتي  پرسر  عوايدو  مجموعي  د   ( وي  ل８  افغانيو＇خه 
 ۵ نورم   مالياتي  نو  شي،  زيات  ＇خه  دې  له   او  ورسي８ي  ته  افغانيو   ۷۵۰۰۰۰ عوايد 
فيصدو ته لوړي８ي. هغه ستر رس＂وران＂ونه او هو！لونه چ３ غوره او لوړ خدمتونه وړاندې 

کوي، هغوي د انتفاعي معاملو مالي３ د ۱۰ فيصد نورم تابع دي. 

ياددا＊ت: کلپونه او تاالرونه (لکه د ودونو تاالرونه) د دوي د مجموعي عوايدو له درکه 
د انتفاعي معاملو مالي３ د ۵ فيصده نورم تابع دي.  
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معاملو  انتفاعي  د  وړاندې  په  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو    .۳  .۴  .۱
مالي３ مجرايي

د  يا  او  شوې  ورک７ل  معاملو  انتفاعي  د  موخه  په  وړلو  پرمخ  چارو  د  تشبث  د  چ３  دا 
ورک７ې وړ ماليه د عادي او اړين ل／＋ت په تو－ه －２ل کي８ي، پرعايداتو باندې د مالياتو 

دمحاسب３ پرمهال دعوايدو له مجموع３ ＇خه د کسر وړ دي ( ۶۷ ماده). 

د دې مالياتو په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره  دريم الر＊وود (پرخدمتونو 
باندې د انتفاعي معاملو ماليه) ته مراجعه وک７ۍ. 

۱. ۴. ۴.  د انتفاعي معاملو ٪  ۲ او ٪  ۵  ماليه

 د انتفاعي معاملو ماليه پرالندې ناخالصو عوايدو باندې د پلي کيدو وړ ده : 
۱.  کميشن، فيس، د ون６ې －＂ه، کرايه، حق االمتياز او نور ورته عوايد. 

قرارداد  يو  د  چ３  چارې  ساختماني  او  ！رانسپورټ  خدمتونه،  تجهيزات،  مواد،   .۲
پربنس برابري８ي 

۳. د بيم３ له حق ＇خه السته راغلي عوايد 
۴.   د عامه تفريح ＄ايونو د ！ک پلور ( سينما ، نندارتونونه، کنسر！ونه، سپورټ او 

داس３ نور) 
۵.  اجناسو، محصوالتو، پان／３ او نورو خدمتونو پلور

۶.  واردات 

۱. ۴. ۴. ۱.   د انتفاعي معاملو د ۲ فيصده مالي３ تابع ناخالص عوايد 
 

هغه اجناس او خدمتونه چ３ د حکمي اشخا請و لخوا برابري８ي او د انتفاعي معاملو د 
٪ ۵ او  ٪ ۱۰  نورم تابع نه دي، د ناخالصو سرجمع عوايدو پرسر د ۲ فيصده انتفاعي 
معاملو مالي３ تابع －ر＄ي. ＄ان／７ي عوايد د انتفاعي معاملوله مالي３ ＇خه جالکي８ي ( 

ددې الر＊وود ۱. ۴. ۵. برخ３ ته مراجعه وک７ۍ). 

له  وړاندې)  کسراتونه  هرډول  (د  ک３  جريان  په  کال  يوه  د  عوايد  ناخالص  ياددا＊ت:  
مجموعي عوايدو ＇خه عبارت دي. 
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په  محصول  －مرکي  د   ) بي３  تماشوې  د  اجناسو  شوو  وارد  د  کوونکي  وارد  اجناسو  د 
د  چ３  درکه  له  وارداتو  د  دي.  تابع  معاملومالي３  انتفاعي  فيصده   ۲ د  درکه  له  شمول) 
انتفاعي معاملو کومه ماليه ورکول کي８ي  داس３ －２ل کي８ي چ３ －ويا د انتفاعي معاملو 

ماليه دمخه ورک７ شوې ده. 

افغان９   ۷۵۰۰۰۰ ک３  مياشت  په  چ３  ميلمستونونه  او  هو！لونه  رس＂وران＂ونه،  هغه 
عوايد لري، د ناخالصو عوايدو د مجموعي له درکه د ۵ فيصده انتفاعي معاملو مالي３ 

تابع －ر＄ي. 

فيصده   ۵ د  هم  ناخالصوعوايدومجموعه)  د  عوايد(  تاالرونو  د  محافلو  د  کلپونو،  د 
انتفاعي معاملو مالي３ تابع دي. 

۱. ۴. ۵  له انتفاعي معاملو ＇خه معاف عوايد 

د ！ک＂ان３ له درکه السته راغلي عوايد . ۱
درکه ۲.  له  معاملو  د  اماناتو  د  او  فعاليت  د  حساب  بانکي  د  تبادل３،   د  اسعارو  د   

سپما، د چک يا ضمانت ليک 請ادرول، د پور برابرول، د تدريجي کري６ټ ورک７ه
 په راتلونک３ ک３  او په ！اکل３ ني＂ه د موکل نغدي قرارداد ۳. 

راتلونکي ته د موکل  د قرارداد ＄ن６ول يا په قرارداد ک３ د شاملو اجناسو فزيکي . ۴
لي８دونه .  د هرډول بيم３ او يا نوې بيم３ د برابرولو له درکه د بيم３ حق 

ون６ه . ۵ د  شرکت   تضامني  او  المسؤليت  محدود  سهامي،  د  چ３  －＂ه  هغه  ون６ې  د 
لرونکو لخوا د ون６ې يا د شراکت له ！ک＂ان３ ＇خه اخستل کي８ي. 

د اجناسو او خدمتونو له 請ادرولو ＇خه السته راغلي عوايد . ۶
ددې قانون په ۱۷ يا ۴۶ ماده ک３ د شاملو خدمتونو له وړاندې کولو ＇خه السته . ۷

راغلي عوايد 
حقيقي شخص ته د ميشت ＄اي د کراي３ يا اجارې له درکه السته راغلي عوايد په . ۸

دې شرط چ３ په مالياتي کال ک３ مستآجر له دې ＄اي ＇خه له ۶ شپ８و مياشتو ＇خه 
د زيات وخت لپاره د خپل استو－ن％ي په تو－ه کار اخستي وي. 

له خپل عادي سودا－ريز فعاليت ＇خه بهرپرحقيقي شخص باندې د جايداد له پلور . ۹
＇خه السته راغلي عوايد. د حقيقي شخص پلور هغه وخت له سودا－ريز فعاليت 
ونه  請ورت  تو－ه  داره  دوام  او  منظمه  په  پلور  ډول  دا   چ３  کي８ي  －２ل  بهر   ＇خه 

مومي. 
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۱.  ۵.     تطبيقي احکام 

۱. ۵. ۱.  عمومي معلومات 

ماليات ددې لپاره جمع کي８ي تر ＇و دولت په دې وتواني８ي چ３ د افغانستان و－７و 
ک７ي  وړاندې  خدمات   اړين  چاروک３   په   امينت  او  زيربنا  روغتيا،    ، پوهن３  د  ته 
.که چيرې ！ول و－７ي/ هرکس خپله ماليه ورک７ي،  په بدل ک３ به  ورته ＊ه او مناسب 
مکلفيتونو  مالياتي  دخپلو  چ３  ورکوونکي  ماليه  هغه  شي.   ک７ل  وړاندې  خدمات 
د   ، راجسترکول  نه  تشبث  او  ＄ان  خپل  د  لکه   ) کوي  پروايي  ب３  ک３  کولو  ادا  په 
مالياتي اظهار ليک نه ترتيبول  او د مالي３ نه ورکول )په حقيقت ک３ دغه کسان له 

کوي. جفا  سره   هيوادوالو  او  هيواد  خپل 

د عوايدو لوي رياست قانوني مکلفيت لري  چ３  د مالي３ سم رقم  معلوم/و！اکي اوله 
ماليه ورکوونکو ＇خه ي３ ترالسه ک７ي. د عوايدو لوي رياست کارکوونکي چ３ د مالي３ 
پلي  قوانين  مالياتي  سم  سره  واک  خپل  له  چ３  دي  مکلف  کوي)  استازيبتوب  وزارت 
ک７ي تر＇و د هي＆ ＄ان／７ي ماليه ورکوونکي مالت７ ونشي او د هيچا په وړاندې تبعيضي 

چلند ونشي. 

د ١٣٨۷ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون په دې موخه تعديل شو دي چ３ 
اړين   لپاره  را！ولولو   د  مالياتو  د  چ３  اختيارات  اجرايوي  هغه  ！ول  ته  وزارت  مالي３  د 

دي ، ورک７ل شي. 

۱. ۵. ۲.   د مالياتي ادارې تطبيقي 請الحيتونه 

د ١٣٨۷ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو په  قانون ک３ د مالياتي ادارې د تطبيقي 
واک په اړه احکام شته دي. ＄ين３ دغه بدلونونه په الندې ډول دي: 

  د مالي３ ！اکل- مالي３ وزارت د قصدي او غير قصدي اشتباهاتو د تصحيح
مالياتي  چيرې  .که  شي  کوالي  تعديل  ياددا＊ت   ！اکلو  د  مالي３  د  موخه  په 
اظهارليک وړاندې نه شي، نو په دې  請ورت ک３ د مالي３ وزارت د تخميني 
عوايدو پر بنس پر عايداتو باندې د مالياتو د！اکن３ په اړه يوسند 請ادروي 
(دزياتو معلوماتو لپاره د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون ۸۷ 

مادې ته مراجعه وک７ۍ).
  وزارت مالي３  د  کول-  وضع  دمحدوديت  باندي  رسي  پرالس  ته  شتمن９ 

پرکارون３  شمتمنيو  منقولو  غير  او  منقولو  د  موخه  په  پلور  د  چ３  لري  حق 
ظبط  شتمن９  يا  او  راولي  ک３  واک  خپل  په  شتمني  ک７ي،  وضع  محدويت 
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ک７ي. البته د مالي３ وزارت دا  اجراات هغه وخت کوالي شي چ３ د محکم３ 
لخوا منظوري ترالسه ک７ي ( د زياتو معلوماتو لپاره د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو 

باندې د مالياتو قانون ۹۷ مادې ته مراجعه وک７ۍ. 
  د يو تشبث د ون６ه لرونکو او ادارې چارواکومکلفيتونه -  په ＄ينو ＄ان／７و

د  ورک７ي  دي  ي３  نه  چ３  ماليات  هغه  تشبث  د  وزارت  مالي３  د  ک３  شرايطو 
نوموړي تشبث له چارواکو، ون６ه لرونکو او له هغ３ دريم３ ډل３ ＇خه ترالسه 

کوي چ３ له  نوموړي  تشبث ＇خه ئي شتمن９ السته راوړې ده، 
  لري اختيار  وزارت  مالي３  د    - ړل  راو  السته  مالي３  د  ＇خه  ډل３  دريم３  له 

چ３ له دريم３ ډل３ ＇خه دمالي３ د السته راو ړلو په موخه  حکم 請ادر ک７ي. 
يا  پيرودونکي (مشتريان  دي:   مطلوب  اشخاص  الندې  ＇خه  ډل３  دريم３  له 
د   ) نور  داس３  او  مستآجرين  کوونکي،  استخدام  نهادونه،  مالي  مراجعين)، 

۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې دمالياتو قانون ۹۲ مادې ته مراجعه وک７ۍ). 
  له هيواد ＇خه د وتلود مخنيوي حکم- د مالي３ وزارت کوالي شو دهغو کسانو

د هيواد نه د نه وتلو په اړوند له اړوندو واک لرونکو ادارو ＇خه وغواړي. له 
هيواد ＇خه د وتو په مخنيوي ک３ الندې کسان شامليداي شي ( د شرکت رئيس 
، د شرکت ون６ه لرونکي او دريم شخص ) البته په هغه 請ورت ک３ چ３ ۲۰۰۰۰ 
افغانيو ＇خه زيات مالياتي پور ولري او غواړي چ３ له هيواد ＇خه بهر ووزي.  

  اظهارليک مالياتي  شخص  يو  چيرې  که   - بندول  تشبث  د  ډول  موقتي  په 
مالياتي  ي３  يا  او  ک７ي  نه  ور  مالي３  خپل３  وخت  ！اکلي  په  ک７ي،  نه  وړاندې 
مکلفيتونه ( پرکرائ３ باندې ماليه، پرمعاشونو باندې ماليه، د ون６و －، حق 
االمتياز  د قراردادونو موضوعي ماليه  او داس３ نور)  له نورو اشخا請و＇خه 
ترالسه نه شي،د نوموړي د تشبث د بندولو حکم 請ادري８ي او دا حکم به ترهغه 
وخته پورې نافذ وي تر＇و چ３ دا شخص خپل مالياتي مکلفيتونه نه وي ادا 
ک７ي (د زياتو معلوماتو لپاره د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون 

۹۵ مادې ته مراجعه وک７ۍ).
  خپل ذمت  د  ورکوونکي  يوماليه  چيرې  که  請ادرول–  نه  ورکول/  نه  جواز  د   

ماليه تر ！اکل３ ن５＂３ پورې ور نه ک７ي او له مالياتي قوانينو ＇خه پيروي ونه 
ک７ي، د مالي３ وزارت د يوه ليک له ليارې له ！ولو هغو وزارتونو او دولتي 
ادارو ＇خه چ３ دد جواز په ورکولو او نوي کولو ک３ کار کوي غواړي چ３ د 
سرغ７ونکو ماليه ورکوونکو ته ترهغه پورې جواز ورنه ک７ي او نه ي３ جواز 

نوي ک７ي تر＇و ي３ چ３ خپل مالياتي مکلفيتونه نه وي اداک７ي.  
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۱. ۴. ۳.   پيروي (اطاعت پذيري) نه کول  
ماليه  د  ＇خه  قوانينو  له  قانون   مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال  لمريز   ١٣٨۷ د 
ورکوونکي د نه پيروي په اړه د اضافي ماليو، جريمو او يا  د حبس د سزا－انو د پلي 

کولو په اړه حکم کوي. دا سزا－اني په الندې حاالتو ک３ د پلي کيدو وړ دي:  
د اسنادو او دفترونو نه ساتل او په اختيارک３ د هغوي نه ورکول ،. ١
د مالياتي اظهارليک  او بيالنس نه وړاندې کول ، . ٢
له قانون سره سم د مالي３ نه وضع کول ( لکه  کراي３ ، د ون６ې له －＂３، . ٣

！ک＂ان３، حق االمتياز، اجورو، معاشونو، قراردادونو او داس３ نورو ＇خه 
د مالي３ نه وضع کول). 

دمالي３ نه ورکول . ٤
د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر نه ترالسه کول. ٥

 له مالي３ ＇خه تي＋ته٦. 
 د مالياتي کارکوونکو ناوړه ک７ن３- د محرمو اسنادو افشاء کول  او له ٧. 

خپل وظيفوي موقف ＇خه ناوړه －＂ه پورته کول 

۱. ۴. ۴.   له ！اکلي وخت نه وروسته د مالي３ د ورک７ې له امله جريمه 

ور３＄  يوې  د  ک７ي،  نه  ور  وخت   ！اکلي  په  ماليه  خپله  ورکوونکي  ماليه  يو  چيرې  که 
پرسر  د  ٠،١٠  فيصده  اضافي مالي３ تابع －ر＄ي ( د زياتو معلوماتو لپاره ۱۳۸۷ کال 

پرعايداتو باندې د مالياتو قانون ۱۰۰ مادې ته مراجعه وک７ۍ). 

۱. ۴. ۵.  په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک د نه وړاندې کولو له 
امله جريمه  

که چيرې يو حکمي شخص له کوم  سم او قناعت کوونکي دليل نه پرته ددې قانون د 
احکامو له مخ３ مالياتي اظهارليک په خپل ！اکلي وخت او زمان ک３ وړاندې نه ک７ي، 
نوموړي مکلف دي چ３ دهرې ور＄３ په تيريدو سره  ۵۰۰ افغان９ د اضافي مالي３ په 
تو－ه ورک７ي. د رخصت９ ور＄３ له دې امر＇خه مستثني دي (  د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو 

باندې د مالياتو قانون ۱۰۲ مادې ته مراجعه وک７ۍ).  
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٢. دماليه ورکوونكي په اړه معلومات  او د بانک  تحويلي فورمه 
(دمالياتي اظهار ليک  لوم７ي مخ)

۲. ۱.  سريزه

د فورم３ دغه برخه دماليه ورکوونکي او د بانک د تحويلي فورم３ په اړه د معلوماتود 
ترالسه کولو په موخه کارول کي８ي. د ماليه ورکوونکي معلومات  په بانک ک３ د مالي３ 

دورک７ي د وخت د معلومولو او دماليه ورکوونکي د پيژندن３ لپاره کارول کي８ي. 

د مالياتي اظهارليک د ！ولو برخوله  بشپ７ولو نه وروسته،  د！ولو پا１و آسماني رن／ه  
بانک  د   ، پرمهال  ورکولو  د  مالي３  د  وسات９.  سره  ＄ان  له   ( پرته  نه  پا３１  دې  له   ) پا１ه 
وروسته  نه  کولو  مهر  له  او  کوي  مهر  (پا１ه)  مخ  لوم７ۍ  فورم３  هرې   د  شخص   مسؤل 
ماليه  ورکوي.  ته  ورکوونکي  ماليه  تو－ه  په  سند  دليکلي  پا１ه  رن／ه  آسماني  فورم３  د 
وركوونكى بايد دغه سند د مالياتي اظهارليک له نورو پا１و سره  يو ＄اي ک７ي او په 

خپلو مالي سندونوک３ ي３ وساتي.

د مالياتي اظهار ليک دلوم７ي مخ د بشپ７ولو لپاره الندې الر＊وون３ تطبيق ک７ۍ.   نا 
بشپ７ او  يا ناسم معلومات د مالياتي اظهارليک طي مراحل ＄ن６وي. 

۲. ۲.   لوم７ۍ برخه : د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ په اړه معلومات شتون لري .

۱- کر＊ه –   د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر
      په مالياتي اظهارليک ک３ د سهامي او يا محدود المسؤليت شرکت د پيژندن３ 
ماليه  چ３  لري  عدده   لس  نمبر  پيژندن３  د  ورکوونکي  ماليه  د  وليک９.  نمبر 
ورکوونکي ي３ د غو＊تن３ په بدل ک３ د عوايدو له لوي رياست ＇خه ترالسه کوي. 

۲- کر＊ه -  د ماليه ورکوونکي نوم
    په دې کر＊ه ک３ خپل هغه نوم وليکئ چ３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ د نمبر د 

ثبت په فورمه ک３ ليکل شوي  دې.
۳- کر＊ه -  د ماليه ورکوونکي پته
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په   دننه   چ３  ک７ئ  درج  پته  ＄اي  د  فعاليت   سودا－ريز  هغه   د  ک３   کر＊ه  دغه  په       
افغانستان ک３ موقعيت لري او اقتصادي فعاليتونه په ک３ ترسره کي８ي. د سرک 

نوم او نمبر، کل يا ناحيه،  واليت او ولسوال９ هم درج ک７ۍ. 

۴- کر＊ه- ارتباطي کس
     په دې کر＊ه ک３ د هغه کس نوم وليک９ چ３ ستاسو لخوا را پيژندل شوي دي.

  
۵- کر＊ه -  د ！ليفون شميره

      په دې کر＊ه ک３ د ماليه ورکوونکي يا د ارتباطي کس د ！ليفون رسمي شميره     
وليک９.  

۶- کر＊ه – د بري＋ناليک پته
په دې کر＊ه ک３ د ماليه ورکوونکي  يا د ارتباطي شخص د بري＋ناليک رسمي پته وليک９.

۷  کر＊ه - عمده فعاليت او اتمه کر＊ه -  د عمده فعاليت کوډ
      دا هغه عمده اقتصادي فعاليت دې چ３ له درکه ي３ تاس３ په زياته پيمانه    عوايد 

السته راوړۍ .       له  الندې  ياد شوو فعاليتونو ＇خه له يوۀ  ＇خه کار واخلي.
په  اوومه  کر＊ه ک３ بايدستاس３ د عمده فعاليتونو توضيحات وليکل شي.

په اتمه  کر＊ه ک３  بايد اړوند درې عددې کوډ وليکل شي.

توضيحاتکوډ

کره２ه ( کرنه ،  د ＄ن／ل روزنه، کب نيونه )٠٠١

د هوائي ټرانسپورټ شرکتونه٠٠٢

د －７ندي مو！رو او مو！رو سايکل  پلورل، ترميم، د پرزو او سون， موادو پلورل٠٠٣

د تعميراتي موادو ( لکه تخت３، برقي سامان آالت، نلدواني، د نصب کولو لوازم او داس３ ٠٠٤
نورو د موادو ) د پلور په －６ون ساختمان / ساختماني فعاليتونه . 

د －مرک کميشن کاران٠٠٥

د بهرنيو هيوادونو سفارتونه٠٠٦

د طبعي －از او خامو نفتو استخراج ، د کشف او نور اړوند خدماتي فعاليتونه٠٠٧

د بانکداري، بيم３، سپما ، پور او داس３ نورو په －６ون د مالي سکتور فعاليتونه ٠٠٨

عمومي 請نايع /請نايع چ３ په بل ＄اې ک３ نه دي مشخص شوي٠٠٩
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د اجناسو هغه پرچون پلورنه او عمده پلورنه چ３ په بل ＄اې ک３ نه دي مشخص شوي٠١٠

هو！لونه /رس＂وران＂ونه٠١١

سيمه ايز او دولتي ادارې٠١٢

استخراجي  فعاليتونه ، تفحصي فعاليتونه  ٠١٣

د منرالونو، د جواهرو کا１و او د کشفولوفعاليتونواوداس３ نورو په －６ون د معدن د استخراج ٠١٤
فعاليتونه ( د تيلو او －از له خدمتونو ＇خه پرته )

請رافان، د اسعارو تبادله٠١٥

نا دولتي موسس٠١٦３

رس＂وران＂ونه، سموارونه ٠١٧

د ان＂رني خدمتونو د وړاندې کوونکو  په  －６ون د مخابراتي خدمتونو وړاندې کوونکي٠١٨

د  اوبدلو 請نايع ( غال９ اوبدل، د تک３ اوبدل، د ！وکر جوړول )٠١٩

د عراده جاتو کرايه ( د －７ندي مو！ر،مو！ر سايکل، چورلکو او الوتکو کرايه )٠٢٠

نور هغه اقتصادي فعاليتونه چ３ په بل ＄اې ک３ نه دي تشريح شوي .٠٢١

۳  .  د  ماليه ورکوونکو لپاره مهم  معلومات

هغه مهم معلومات چ３ تاسو بايد ور＇خه خبر اوس９ د مالياتي اظهارليک په لوم７ي 
مخ ک３ ليکل شوي دي او تاسو بايد دا معلومات په ＄يرسره ولول９. 

۲. ۴.   دريمه برخه : د بانک تحويلي فورمه

په دې برخه ک３  د ماليه ورکوونکي د ذمت مالي３ رقم ليکل کي８ي. دا رقم له هغه رقم 
ليکل  ک３  برخه  دويمه  په  مخ  دويم  د  کر＊３   ۲۰۰ د  اظهارليک  د  چ３  دي  معادل  سره 
شوي دي. که چيرې  ماليه له مجموعي رقم ل８ تاديه ک７ل شي او د مالي３ مجموعي رقم 

تر ！اکلي وخت پورې تايده نه ک７ل شي، په دغه 請ورت ک３ جريمه د پلي کيدو وړده .

د  او  وړاندې  د  اظهارليک  مالياتي  د  برخه   ۳  .۱ معلوماتو  عمومي  د  الر＊وود  ددې 
مالي３ د ورک７ې په اړه معلومات لري. 

د مالياتي اظهارليک ！ول３ برخ３ بايد  بشپ７ې شي  او د فورم３ د هرې پا３１ آسماني 
رن／ه پا１ه ( له  لوم７ې پا３１ او د بانک له تحويلي فورم３ نه پرته ) له ＄ان سره وساتئ.

د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر
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د پيژندن３ خپل نمبر درج ک７ي. دغه نمبر  هغه ۱۰ عددي نمبر ته ورته دې ددې مخ په 
لوم７ۍ برخه ک３ مو درج ک７ي دئ.

افغاني مبلغ په اعدادو  او حروفو

د مالي３ هغه رقم چ３ په دې مرحله ک３ ورکول کي８ي، بايد درج ک７ل شي. نوموړي رقم 
بايد په مروجو افغانيو  په اعدادو او حروفوسره  درج ک７ل  شي.

د نغدو پيسو مجموعه

د ورک７ې وړ  د نغدو پيسو هغه رقم بايد درج ک７ل شي. نوموړي رقم بايد په اعدادو 
سره درج ک７ل شي.

۲. ۴. ۱.   د  مالي３ د ورک７ې او د مالياتي اظهارليک  د وړاندې کولو 
＇رن／والي 

ورک７ې (تاديات) د افغانستان بانک په مرکزي دفترک３ 

که چيرې داس３ وي چ３ ماليه بايد د افغانستان بانک په مرکزي دفتر ک３ ورکول شي، 
نوالندې ！کي بايد په پام ک３ ونيول شي :

مالياتي اظهارليک ( ！ول３ پا３１ ) په يو مناسب پاک ک３ او د ورک７ې وړ . ١
رقم سره ي３ له ＄ان سره ولري 

ماليه بايد د بانک مؤظف 請راف ته ورک７ل شي . ٢
د بانک 請راف د بانک تحويل９ ＇لورواړه فورم３ السليک او ！اپه کوي. ٣
請راف د بانک  ستاسود مالياتي اظهارليک  سپين  او شين رن／ه پا３１ ( . ٤

د بانک３ حساب د سپينو او شنو فورمو په －６ون ، لوم７ۍ پا１ه ) د بانک  د 
سند په تو－ه او د عوايدو لوي رسات د د استولو په موخه له ＄ان سره ساتي.

 د بانکي حساب آسماني رن／ه مهرشوې فورمه له ＄ان سره د سند په تو－ه ٥. 
وسات９

 د مالياتي اظهارليک ！ول３ ژي７ رن／ه پا３１ له اظهارليک سره پات３ کي８ي ٦. 
 .٧ ،  ۴  -۱ پا３１  رن／ه  ژي７   ) اظهارليک  شوي  بشپ７  بايد  ورکوونکي  ماليه   
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 ک３ ＄اي په ＄اي ک７ي. پاک جدولونه او مرستندويه اسناد) په يوه پاک
ي３  ک３  بکس  شوي (بند)  قفل  هغه  اړوند  اظهارليک  مالياتي  او  ک７ۍ  بند 
په  سره  請راف  دولتي  (له  دفتر  مرکزي  په  بانک  افغانستان  د  چ３  واچوي 

خوا ک３) ک３ موقعيت لري. 
د عوايدو لوي رياست مالياتي کارکوونکي دغه اظهارليکونه د افغانستان . ٨

بانک له مرکزي دفتر＇خه السته راوړي. 

که چيرې ماليه ورکونکي وغواړي کوالي شي چ３ خپل بشپ７ شوي مالياتي اظهارليک 
د افغانستان بانک پر＄اي د عوايدو لوي رياست ته واستوي.. سربيره پردې، عوايدو 
اړوندې ＇ان／３ ته په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک وړاندې کول ضروري دي . په ！اکلي 

وخت د مالياتي اظهارليک وړاندې کول د ماليه ورکوونکي له مسؤليتونو ＇خه دي. 

د افغانستان بانک د ＇ان／و او يا د کوم بل بانک له ليارې  د مالياتو 
بري＋ناليکي ورک７ه

که چيرې ماليه ورکوونکي وغواړي چ３ خپل ماليات د نورو بانکونو او يا د افغانستان 
بانک د کوم３ نمايند－９ له ليارې په اليکترونيکي ډول ورک７ي، نوموړي بايد الندې 

مراتب په پام ک３ ونيسي: 

دورک７ې وړ رقم بانک ته يوړل کي８ي (د افغانستان دننه او هم په بهر ک３ ) . ١
خپل  ماليات  د بانک 請راف ته  د « د  بري＋نا له ليارې د پيسو د انتقال " د . ٢

سيستم  له ليارې ور کول کي８ي . له اسعارو نه د استفادې په 請ورت ک３، له 
لي８دولو نه وړاندې بايدنوموړي رقم په افغانيو تسعير ک７ل شي. 

. ۳    د  ماليه ورکوونکو لپاره مهم  معلومات

هغه مهم معلومات چ３ تاسو بايد ور＇خه خبر اوس９ د مالياتي اظهارليک په لوم７ي 
مخ ک３ ليکل شوي دي او تاسو بايد دا معلومات په ＄يرسره ولول９. 

۲. ۴.   دريمه برخه : د بانک تحويلي فورمه

په دې برخه ک３  د ماليه ورکوونکي د ذمت مالي３ رقم ليکل کي８ي. دا رقم له هغه رقم 
ليکل  ک３  برخه  دويمه  په  مخ  دويم  د  کر＊３   ۲۰۰ د  اظهارليک  د  چ３  دي  معادل  سره 
شوي دي. که چيرې  ماليه له مجموعي رقم ل８ تاديه ک７ل شي او د مالي３ مجموعي رقم 
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تر ！اکلي وخت پورې تايده نه ک７ل شي، په دغه 請ورت ک３ جريمه د پلي کيدو وړده .

د  او  وړاندې  د  اظهارليک  مالياتي  د  برخه   ۳  .۱ معلوماتو  عمومي  د  الر＊وود  ددې 
مالي３ د ورک７ې په اړه معلومات لري. 

د مالياتي اظهارليک ！ول３ برخ３ بايد  بشپ７ې شي  او د فورم３ د هرې پا３１ آسماني 
رن／ه پا１ه ( له  لوم７ې پا３１ او د بانک له تحويلي فورم３ نه پرته ) له ＄ان سره وساتئ.

د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر

د پيژندن３ خپل نمبر درج ک７ي. دغه نمبر  هغه ۱۰ عددي نمبر ته ورته دې ددې مخ په 
لوم７ۍ برخه ک３ مو درج ک７ي دئ.

افغاني مبلغ په اعدادو  او حروفو

د مالي３ هغه رقم چ３ په دې مرحله ک３ ورکول کي８ي، بايد درج ک７ل شي. نوموړي رقم 
بايد په مروجو افغانيو  په اعدادو او حروفوسره  درج ک７ل  شي.

د نغدو پيسو مجموعه

د ورک７ې وړ  د نغدو پيسو هغه رقم بايد درج ک７ل شي. نوموړي رقم بايد په اعدادو 
سره درج ک７ل شي.

۲. ۴. ۱.   د  مالي３ د ورک７ې او د مالياتي اظهارليک  د وړاندې کولو 
＇رن／والي 

ورک７ې (تاديات) د افغانستان بانک په مرکزي دفترک３ 
که چيرې داس３ وي چ３ ماليه بايد د افغانستان بانک په مرکزي دفتر ک３ ورکول شي، 

نوالندې ！کي بايد په پام ک３ ونيول شي :
مالياتي اظهارليک ( ！ول３ پا３１ ) په يو مناسب پاک ک３ او د ورک７ې وړ رقم . ١

سره ي３ له ＄ان سره ولري 
ماليه بايد د بانک مؤظف 請راف ته ورک７ل شي . ٢
د بانک 請راف د بانک تحويل９ ＇لورواړه فورم３ السليک او ！اپه کوي. ٣
請راف د بانک  ستاسود مالياتي اظهارليک  سپين  او شين رن／ه پا３１ ( د . ٤
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بانک３ حساب د سپينو او شنو فورمو په －６ون ، لوم７ۍ پا１ه ) د بانک  د سند په 
تو－ه او د عوايدو لوي رسات د د استولو په موخه له ＄ان سره ساتي.

 د بانکي حساب آسماني رن／ه مهرشوې فورمه له ＄ان سره د سند په تو－ه وسات٥９. 
 د مالياتي اظهارليک ！ول３ ژي７ رن／ه پا３１ له اظهارليک سره پات３ کي８ي ٦. 
 .٧ ،  ۴  -۱ پا３１  رن／ه  ژي７   ) اظهارليک  شوي  بشپ７  بايد  ورکوونکي  ماليه   

جدولونه او مرستندويه اسناد) په يوه پاک ک３ ＄اي په ＄اي ک７ي. پاک بند 
ک７ۍ او مالياتي اظهارليک اړوند هغه قفل شوي (بند) بکس ک３ ي３ واچوي 
چ３ د افغانستان بانک په مرکزي دفتر (له دولتي 請راف سره په خوا ک３) ک３ 

موقعيت لري. 
افغانستان . ٨ د  اظهارليکونه  دغه  کارکوونکي  مالياتي  رياست  لوي  عوايدو  د 

بانک له مرکزي دفتر＇خه السته راوړي. 

که چيرې ماليه ورکونکي وغواړي کوالي شي چ３ خپل بشپ７ شوي مالياتي اظهارليک 
د افغانستان بانک پر＄اي د عوايدو لوي رياست ته واستوي.. سربيره پردې، عوايدو 
اړوندې ＇ان／３ ته په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک وړاندې کول ضروري دي . په 
！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک وړاندې کول د ماليه ورکوونکي له مسؤليتونو ＇خه 

دي. 

مالياتو  د  ليارې   له  بانک  بل  کوم  د  يا  او  ＇ان／و  د  بانک  افغانستان  د 
بري＋ناليکي ورک７ه

که چيرې ماليه ورکوونکي وغواړي چ３ خپل ماليات د نورو بانکونو او يا د افغانستان 
بانک د کوم３ نمايند－９ له ليارې په اليکترونيکي ډول ورک７ي، نوموړي بايد الندې 

مراتب په پام ک３ ونيسي: 

دورک７ې وړ رقم بانک ته يوړل کي８ي (د افغانستان دننه او هم په بهر ک３ ) . ١
خپل  ماليات  د بانک 請راف ته  د « د  بري＋نا له ليارې د پيسو د انتقال " د . ٢

سيستم  له ليارې ور کول کي８ي . له اسعارو نه د استفادې په 請ورت ک３، له 
لي８دولو نه وړاندې بايدنوموړي رقم په افغانيو تسعير ک７ل شي. 

د بري＋نا له ليارې د د پيسو د لي８د د مراحلو په اړه د زياتو معلوماتو لپاره  شپ８م . ٣
مالياتي الر＊ود ته مراجعه وک７ۍ. په شپ８م الر＊ود ک３ دپيسو د اليکترونيکي 
لي８د په اړه اړينه چ３ د مالي３ وزارت د عوايدو لوي رياست وکوالي شي ماليه 

ورکوونکي وپيژني او په اړه ي３ معلومات ولري.  
د بانک 請راف د بانک د تحويلي فورم３  ！اپه شوې  آسماني رن／ه  پا１ه  ماليه . ٤
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ورکوونکي ته ورکوي او د ورک７و معلومات د افغانستان بانک مرکزي دفتر ته 
د بري＋نا له ليارې استوي او د افغانستان  بانک بيا دا معلومات د عوايدولوي  

رياست  ته استوي. 
請راف د بانک هغه تحويلي فورمه  نه مهرکوي (لوم７ي مخ /پا１ه) چ３ له  مالياتي . ٥

اظهار ليک سره ضميمه ده ＄که چ３ د بري＋نا يي لي８دون３ لپاره دا فورمه اړينه 
نه ده. د بري＋نا له ليارې د لي８د په 請ورت ک３، د بري＋نا ليک له ليارې د لي８د 

سند د بانک د تحويلي فورم３ ＄اي نيسي. 
ماليه ورکوونکي بايد د بري＋نا له ليارې د پيسو دلي８د سند السته راوړي او د مالياتي . ٦

اظهار ليک له آسماني رن／ه  پا３１ (٢، ٣ او ٤  مخونه) سره ي３ ضميمه او وساتي. 
د بري＋نا له ليارې د پسو د لي８د بل سند د اظهارليک له ژي７ رن／ه فورم３ سره  . ٧

ضميمه کي８ي ( ۲، ۳ او ۴ مخونه)
خپل بشپ７شوى اظهارليک (د بري＋نا له لياري د پيسو د لي８د سند، د جدولونو . ٨

لي８دوونکي  وړ  ډاډ  د  اسناد)  مرستندويه  نور  او  مخونه   ٤ او   ٣  ،٢ رن／ه  ژي７ 
ميکانيزم له ليارې ولي８دوي .  

د عوايدو لوي رياست ته په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک وړاندې کول اړين دي.  
په ！اکلي وخت د مالياتي اظهار ليک وړاندې کول د ماليه ورکوونکي له مسؤليتونو 

＇خه شميرل کي８ي. 

۳.  د ورک７ې وړ ماليه او د بيان /اظهار معلومات (د مالياتي اظهارليک 
دويم مخ)

۳.  ۱.     سريزه
د فورم３ دا برخه د ماليه ورکوونکي په اړه د معلوماتو د ترالسه کولو، د ورک７ې وړ 

مالي３ د محاسب３ او د ماليه ورکوونکي د بيان /اظهار په موخه کارول کي８ي .

۳. ۲.    لوم７ۍ برخه : د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

ډول   ي  تکرار  په  نوم  او  نمبر  پيژندن３  د  ورکوونکي  دماليه  ک３   برخه  دې  په  فورم３  د 
ليکل کي８ي ＄که چ３ تر دې دمخه دا معلومات ددې سند په ۲. ۲ برخه ک３ ليکل شوي 
وه.  دا برخه بايد د ماليه ورکوونکي لخوا بشپ７ او هغه معلومات بايد په ک３ شامل شي 

چ３ د مالياتي اظهارليک په لوم７ۍ برخه ک３ ليکل شوي دي. 
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۹ کر＊ه – کلن９ مالياتي دوره 
 

کلن９ مالياتي دوره ( د هجري لمريز کال د وري (حمل) له لوم７ۍ ني＂３ نه د کب (حوت ) 
ترپايه پورې) بايد په دې ستون ک３ وليکل شي. دا فورمه په دې موخه ترتيب شوې ده 
چ３ په ۱۳۸۹ کال  او وروستي کالونوک３ وکارول شي. د نورو کالونو لپاره بايد له دې 

فورم３ ＇خه کار وا نه اخستل شي. 

٣.٣     دويمه برخه : د ورک７ې وړ مالي３ محاسبه

ماليه ورکوونکي د مالي３ د هغ３ محاسب３ له مخ３ چ３ په خپله ي３ ترسره کوي د ذمت 
خپله مجموعي ماليه محاسبه کوي او  دا معلوموي چ３ آيا د ورک７ې وړ د ذمت ماليه 

پات３ کي８ي او که زياته ورک７ې شوې ماليه. .

٢٠  کر＊ه -  د مالي３ وړ مجموعي عوايد

وړ  مالي３  د  ＇خه  کر＊３   ۵٠٠ له  برخ３  دريم３  د  فورم３  اظهارليک   مالياتي  کلني  د 
مجموعي عوايد بايد نقل او په دې کر＊ه ک３ وليکل شي. دا د مالي３ وړ عوايدو هغه 
الر＊ود  مالياتي  ددې  دي.  شوي  محاسبه  ک３  برخه  دريمه  په  چ３  دې  رقم  مجموعي 
اړه  په   ＇رن／والي  د  محاسب３  د  عوايدو   مجموعي  وړ  مالي３  د  ک３  برخه  ＇لورمه  په 

معلومات شته دي . 

٣٠  کر＊ه -  د مجاز مجرائي مجموعه

مجاز  د  ＇خه   کر＊３   ۹٠٠ له  برخ３  ＇لورم３  د  فورم３   اظهارليک   مالياتي  کلني  د 
مجرائي  مجاز  هغه  د  دا   شي.  وليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  او  نقل  بايد  مجموعه  مجرائي 
الر＊ود  مالياتي  دې  د  دي.  شوي  محاسبه  ک３  برخه  ＇لورمه  په  چ３  دي  رقم  مجموعي 
معلومات  اړه  په  ＇رن／والي  د  محاسب３  مجموع３  مجرائي  مجاز  د  ک３  برخه  پن％مه  په 

ورک７ل شوي دي. 

٤٠  کر＊ه  -  خالص عوايد

٣٠  کر＊ه  ( د مجاز کسراتو مجموعه ) بايد د  ٢٠  کر＊３ له رقم ( د مالي３ وړ مجموعي 
عوايد) ＇خه منفي ک７ل شي او حا請ل ( السته راغلي رقم ) ي３ له خالصو عوايدو ＇خه 
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عبارت دي چ３ بايد په ٤٠ کر＊ه (خالص عوايد) ک３ وليکل شي. که چيرې دا رقم منفي 
وي (يعن３ د مجرائي وړ کسرات له مالي３ وړ رقم ＇خه زيات وي ) ، دا عدد بايد په دوه 

قوسونو ک３ وليکل  شي.

لوم７ۍ بيل／ه 

د (الف) شرکت د مالي３ وړ خپل مجموعي عوايد او د مجاز مجرائي مجموعه په الندې 
ډول محاسبه ک７ې ده :

١٠٠٠٠٠٠٠ افغان９ ٢٠  کر＊ه ، د مالي３ وړ مجموعي عوايد   

٧٠٠٠٠٠٠  افغان９ ٣٠ کر＊ه، د مجاز مجرائي مجموعه   

٣٠٠٠٠٠٠  افغان９ ٤٠ کر＊ه، خالص عوايد    
د (الف ) شرکت  د ٣٠٠٠٠٠٠  افغانيو رقم  په ٤٠ کر＊ه ک３ ليکلي دي.

دويمه بيل／ه

د ( الف ) شرکت د مالي３ وړ خپل مجموعي عوايد او د مجاز مجرائي مجموعه په الندې 

ډول محاسبه ک７ي :

١٠٠٠٠٠٠٠ افغان９ ٢٠ کر＊ه، د مالي３ وړ مجموعي عوايد   

١٠١٢٠٠٠٠ افغان９ ٣٠ کر＊ه، د مجاز مجرائي مجموعه   

١٢٠٠٠٠ افغان９   ٤٠ کر＊ه، خالص عوايد    

د (الف ) شرکت په ٤٠ کر＊ه ک３ د (١٢٠٠٠٠ ) افغانيو رقم ليکلي دي.  پورتني عدد 
＄که په دوه قوسونو ک３ ليکل شوي دې چ３ دا په ډا－ه شي چ３ د مجرائي رقم له عوايدو 

＇خه زيات دې نو＄که  د منفي عدد په تو－ه －ـ２ل کي８ي.

٥٠  کر＊ه –   د ثابت３ شتمن９ د لي８د، تبادل３ او يا پلور له درکه ضرر

د۹ جدول د ۷ کر＊３  رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي .  يوا＄３ ضرر بايد په دې کر＊ه 
وليکل شي  او د －＂３ په 請ورت ک３ ، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 
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ياددا＊ت:  په ۵۰ کر＊ه ک３ يوا＄３ هغه ضرر ليکل کي８ي چ３  د پان／３ له پلور＇خه 
من＃ ته راغلي دي.  که چيرې د پان／３ له پلور ＇خه －＂ه السته راغل３ وي ، د مالياتي 

اظهارليک د دويم３ برخ３ په ۴۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

د پان／３ د ضرر او －＂３ په اړه د زياتو معلوماتو د ترسره کولو لپاره ، د ۹ جدول ۹ 
ضميم３ ( د پان／３ －＂ه يا ضرر) ته مراجعه وک７ۍ 

۶۰ کر＊ه – د لي８د وړ ضرر

که چيرې د تيروشوکلونو داس３ عملياتي ضرر موجود وي چ３  د مالي کال په جريان ک３ 
د مجرايي وړ وي، د لي８د وړ عملياتي ضرر د محاسب３ له پا３１ ＇خه بايد کار واخيستل 
عملياتي  وړ  لي８د  د  وسات９.  سره  اسنادو  مالياتو  خپلو  له  بايد  ورقه  نوموړې  او  شي 
ضرر د محاسب３ د ورق３ د بشپ７ولو په اړه معلومات/توضيحات ددې الر＊وود په ۱۲ 
ضميمه ک３ ورک７ل شي.  د محاسب３  ددې سند يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه 

ک３ شته . 

د لي８د وړ عملياتي ضرر د  د لي８د وړ عملياتي ضرر د محاسب３ پا３１ له ۳۵۰ کر＊３ ＇خه  
په ۶۰ کر＊ه ک３ وليکي. 

۷٠  کر＊ه - د مالي３ وړ عوايد

 د ۵۰ کر＊３ ( دثابت３ شتمن９ د لي８د، تبادل３ او يا پلور له درکه ضرر) رقم  او د ۶۰ 
کر＊３ ( د لي８د وړ ضرر  د ٤٠ کر＊３ (خالص عوايد) له رقم ＇خه منفي ک７ئ.  پات３ رقم 
ستاسو د مالي３ وړ عوايد دي  او بايد په ۷۰ کر＊ه ( دمالي３ وړ عوايد) ک３ وليکل شي. 
کيداي شي د يو رقم نتيجه منفي يا مثبته وي ＄که چ３ د ضرر دکوم رقم چ３ تاسو دعوا 
کوي بايد ستاسو له خالصو عوايدو ＇خه زيات نشي. بناء، دانتيجه منفي کيداي نشي. 
که چيرې د ۴۰ کر＊３ رقم منفي وي، د ۵۰ او ۶۰ کر＊و له رقمونو سره نه جمع کي８ي او 

۷۰ کر＊ه په اتوماتيک ډول 請فر کي８ي.  

لوم７ۍ بيل／ه

د الف شرکت خالص عوايد ( ۴۰ کر＊ه) ۵۰۰۰۰۰ افغان９ دي  او د ثابت３ شتمن９ د 
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لي８د، تبادل３ او پلور له امله  ي３ ضرر (۵۰ کر＊ه) ۱۰۰۰۰۰ افغان９ او د لي８د وړ ضرر 
ي３ ( ۶۰ کر＊ه)  ۳۰۰۰۰۰ افغاني دي. بناء، د نوموړي شرکت د مالي３ وړعوايد (۷۰ 
کر＊ه) ۱۰۰۰۰۰  افغان９ دي.  ( له ۴۰ ، ۵۰ او ۶۰ کر＊３ ＇خه بايد منفي ک７ل شي). 

دويمه بيل／ه

د « ب" شرکت ورته خالص عوايد لري او د ثابت３ شتمن３  د لي８د، تبادل３ او پلور له امله  
 ۴۰۰۰۰۰ کر＊ه)   ۶۰) ضرري３  وړ  لي８د  د  او  افغان９   ۲۰۰۰۰۰ کر＊ه)   ۵۰) ضرر  ي３ 
له  کر＊ه)   ۴۰) عوايدو  خالصو  خپلو  د  کوالي  نشي  شرکت  موړي  نو  دي.  افغان９ 
مجموعي ＇خه د زيات ضرر ( د ۵۰ او ۶۰ کر＊３ مجموعه) ادعا وک７ي. بناء، په دې 

بيل／ه ک３ د( ب ) شرکت د مالي３ وړ عوايد له 請فر سره مساوي دي. 

۸٠ کر＊ه - پر مالي３ وړ عوايدو باندې ماليه

د مالي３ وړ عوايدو د محاسب３ په موخه په ۷۰ کر＊ه ک３ ليکل شوي عوايد په (٪ ۲۰) 
مالياتي نورم ک３ ضربي８ي. 

لوم７ۍ بيل／ه

د الف شرکت د مالي３ وړ ۱۰۰۰۰۰ افغان９ عوايد (۷۰ کر＊ه) لري. دا رقم په  ٪ ۲۰ 
پر  چ３   را＄ي  السته  افغان９    ۲۰۰۰۰ ي３  ک３  پايله  په  او  ضربي８ي  ک３  نورم  مالياتي 
مالي３ وړ عوايدو باندې د مالي３ رقم دي. د الف شرکت  بايد په ۷۰ کر＊ه ک３ ۲۰۰۰۰ 

افغان９ وليکي. 

۹٠  کر＊ه -  په بهرک３ د ورک７ل شوې مالي３ مجرائي 
 د عوايدو د ورک７ل شوې مالي３ مجرائي بايد د هر بهرني هيواد لپاره ( چ３ ماليه په ک３ 
ورک７ل شوې ده ) په جال تو－ه محاسبه شي. د هر هغه بهرني هيواد د مالياتي مجرائي د 
محاسب３ لپاره  بايد له اووم جدول ( په بهر ک３ د ورک７ل شوو مالي３ د مجرائي محاسبه) 
کار واخستل شي چ３ ماليات په ک３ ورک７ل  شوي دي.  د اووم جدول د بشپ７ولو په اړه  
د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره  ۷  ضميم３ ته مراجعه وک７ۍ چ３ ددې الر＊وود 

په ۱۴ ضميمه ک３ موجود دي. 
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د هرهيواد د！ولو مجرايي مجموعه په ۹۰ کر＊ه ( په بهرک３ د ورک７ل شوو ماليو له درکه 
مجرايي )  ک３ ليکل کي８ي. 

په بهرک３ د ورک７ل شوو مالياتو لپاره د مجرايي غو＊تلو په موخه د ۷ جدول يوه کاپي 
بايد له مالياتي اظهارليک سره ضميمه شي. 

۱۰٠  کر＊ه - د ماليه ورکوونکي په  استازيتوب  د نورو کسانو لخوا ورک７ل شوې او 
وضع شوې مالي３

د هغو مالياتو مجموعه بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل شي چ３  د ماليه ورکوونکي په 
استازيتوب وضع شوي دي . 

د موضوع د تائيد او ثابتولو په موخه  په ۱۰٠ کر＊ه ک３ ليکل شوي مالياتي 請ورت 
حساب  بايدله مالياتي اظهارليک سره ضميمه شي. 

په  وي،  شوي  ورک７ل  استازيتوب  په  ورکوونکي  ماليه  د  شي  کيداي  چ３  ماليات  هغه 
الندې ډول دي: د ون６ې پر－＂３، ！ک＂ان３، حق االمتياز او پرقراردادونو باندې ماليه. 

١۱٠  کر＊ه- پر عايداتو باندې د مالياتو له درکه هغه  نور ماليات چ３ 
له  وړاندې ＇خه ورکول شوي دي  ( پيش پرداخت )

په دې برخه ک３ له وړاندې ＇خه د ورک７ل شوو ماليو مجموعه ( په هردليل چ３ ورک７ل 
شوي وي)  ليکل کي８ي البته  په هغه 請ورت ک３ چ３ په ۹۰ او ۱۰۰ کر＊و ک３ نه وي 

شامل شوې. 

مالياتي  له  بايد  معلومات  مرستندويه  اړه  په  رقم  شوي  ليکل  د  ک３  کر＊ه   ۱۱۰ په 
شي.  ضميمه  سره  اظهارليک 

  - دي  ډول  الندې  په  وي  شوي  ورک７ل  ＇خه  وړاندې  له  شي  کيداي  چ３  ماليات  هغه 
پروارداتو باندې ٪ ۲ ماليه چ３ د عوايدو او －مرکونو د لويو رياستونو په استازيتوب 

را جمع کي８ي. 

١۲٠ کر＊ه -  د مجرائي مجموعه

ماليه  د   ) کر＊３   ۱۰۰  ، مجرائي)  مالي３  شوي  ورک７ل  د  بهرک３  په   ) کر＊３   ۹۰ د 
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ورکوونکي په استازيتوب د نورو کسانو لخوا ورک７ل شوې ماليات ) او ۱۱٠ کر＊３ 
دي)  شوي  ورک７ل  ＇خه  وړاندې  له  چ３  ماليات  نور  هغه  مالياتو  د  باندې  عايداتو  (پر 
ارقام سره جمع کي８ي او حا請ل ي３ له هغه مبلغ  ＇خه عبارت دي چ３ د مالي３ وړ عوايدو 
＇خه منفي کي８ي . د جمع３ حا請ل ( عدد) په ١۲٠ کر＊ه (د مجرائي مجموعي رقم)ک３ 

ليکل کي８ي.  

١۳٠  کر＊ه -  پرعايداتو باندې  د ورک７ې وړ ماليه

باندې  عوايدو  وړ  مالي３  (پر  کر＊３    ٧٠ د  رقم   ( مجموعه  مجرائي  (د  کر＊３    ۱۲۰ د 
ماليه) له رقم  ＇خه منفي کي８ي . د منفي حا請ل د ذمت ( د ورک７ې وړ) له مالي３ ＇خه 
عبارت دي چ３ بايد په ١۳٠ کر＊ه ( پرعايدتو باندې و رک７ې وړ ماليه) ک３ وليکل شي. 
وړ  مالي３  له  مجموعه  مجرائي  د  چ３  نو＇ر－ندي８ي  وي،  منفي  رقم  نوموړي  چيرې  که 

عوايدو ＇خه زياته ده او منفي عدد بايد په قوس ک３  وليکل شي.

لوم７ۍ بيل／ه

 د (الف ) شرکت  خپله ماليه  د مالي３ وړ عوايدو او د مجرائي د مجموعي رقم په پام 
ک３ نيولوسره  په الندې ډول محاسبه کوي :

۸٠  کر＊ه، پر مالي３ وړ عوايدو باندې ماليه    
٢٠٠٠٠ افغان９

١۲٠ کر＊ه،  د مجرائي  وړ  مجموعي رقم    
٥٠٠٠  افغان９
 ١٥٠٠٠ ١۳٠ کر＊ه، پر عايداتوباندې  د ورک７ې  وړ ماليه   
افغان９
 ١٥٠٠٠ ک３  کر＊ه   ١۳٠ په  برخ３  دويم３  د  اظهارليک  مالياتي  د  شرکت  (الف)  د 

افغان９ ليکي.

دويمه بيل／ه

د( ب) شرکت  پر مالي３ وړ عوايدو باندې خپله ماليه او د مجرائي مجموعه په الندې 
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ډول محاسبه کوي چ３ په پايله ک３ ي３ زياته ماليه ورکول کي８ي :

۸٠  کر＊ه، پر مالي３ وړ عوايدو باندې ماليه                      ٢٠٠٠٠  

افغان９

٢٥٠٠٠  افغان９ ١۲٠ کر＊ه، د مجرائي  وړ  مجموعي رقم   

٥٠٠٠  افغان９ اضافي  ١۳٠ کر＊ه، پر عايداتوباندې  دورک７ې  وړ ماليه  

ورک７ه

د ( ب ) شرکت د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ١۳٠ کر＊ه ک３ ٥٠٠٠ افغان９ 

ليکي.

د قوسونو له استعمال ＇خه داس３ ＇ر－ندي８ي چ３  د مجرايي وړ مجموعي مبلغ له مالي３ 
وړ عوايدو ＇خه زيات دي او يو منفي عدد بلل کي８ي. 

١۴٠ کر＊ه - پر انتفاعي معاملو باندې   ٢٪  ماليه ( چ３ نه ده  ورک７ل شو)

د کلني مالياتي اظهارليک  د دريم جدول  له ١۱٠ کر＊３ ＇خه د انتفاعي معاملو ٪ ۲ 
ماليه په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. پر انتفاعي معاملو باندې د ورک７ې وړ  ٢٪  مالي３ 
د محاسب３ د ＇رن／والي په اړه الر＊وونه  ددې  مالياتي الر＊ود په دريمه ضميمه  ک３ 

وجود لري. د دريم جدول يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شته. 

  ٪٢ شوې  ورک７ل  باندې   معاملو  انتفاعي  پر  چيرې  که  يعن３  وي  منفي  عدد  چيرې  که   
ماليه  پر انتفاعي معاملو باندې د ذمت مالي３ ＇خه  زيات وي، نو عدد بايد په قوس 

ک３ وليکل شي. 

١۵٠ کر＊ه -   پر انتفاعي معاملو باندې ٪ ٥ ماليه ( چ３ نه ده ورک７ل  
شوې)

د مالياتي اظهارليک د دريم جدول له ۲۸۰ کر＊３ نه د انتفاعي معاملو٪ ٥ ماليه په 
دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  ددې مالي３ د محاسب３ په اړه الر＊وون３ ددې الر＊وود په ۳ 

ضميمه شتون لري. 
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که چيرې رقم  (عدد) منفي وي يعن３ که چيرې پر انتفاعي معاملو باندې ورک７ل شوې 
٪ ۵  ماليه دذمت مالي３ له رقم ＇خه زيات وي، نوموړي عدد بايد په قوس ک３ وليکل 

شي. 

١۶٠ کر＊ه - پر انتفاعي معاملو باندې ٪  ١٠  ماليه ( چ３ نه ده ورک７ل 
شوې )

د مالياتي اظهارليک د ＇لورم جدول  له ١٠٠ کر＊３ نه د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ماليه 
 ۴ په  الر＊وود  ددې  الر＊وون３   اړه  په  محاسب３  ددې  کي８ي.  ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په 

ضميمه ک３ شتون لري. 

که چيرې دا رقم (عدد) منفي وي يعن３ که چيرې پر انتفاعي معاملو باندې ورک７ل شوې 
٪ ۱۰ ماليه  د ذمت له مالي３ ＇خه زياته وي، نوموړي عدد بايد په قوس ک３ وليکل 

شي. 

١۷٠ کر＊ه- د ذمت مجموعي ماليه

 ٢  ٪ باندې  معاملو  انتفاعي  پر   ) کر＊３   ١۴٠   ،  ( ماليه  وړ  ورک７ې  د   ) کر＊３   ۱۳۰ د 
ماليه)، ١۵٠ کر＊３        ( پر انتفاعي معاملو باندې ٥٪ ماليه) او د  ١۶٠ کر＊３ ( پر 
انتفاعي معاملو باندې ١٠٪ ماليه) ارقام  سره  جمع کي８ي او د جمع３ حا請ل ي３  په 

١۷٠ کر＊ه (د ذمت مجموعي ماليه) ک３  ليکل کي８ي.

دا رقم د ورک７ې وړ  ذمت مالي３ له مجموعي ＇خه عبارت دي.

که چيرې د ذمت مالي３ رقم منفي وي يعن３ که چيرې  پرعايداتو باندې د مالياتو رقم 
او پرانتفاعي معاملو باندې د مالي３ رقم د د ذمت مالي３ له رقم ＇خه زيات وي،  السته 

راغلي عدد بايد په دوه قوسونو ک３  وليکل شي. 

لوم７ۍ بيل／ه

د  (الف) شرکت  د ذمت خپله مجموعي ماليه په الندې ډول محاسبه کوي :

١٠٠٠٠٠ افغان９ ١۳٠ کر＊ه ، پرعايداتو باندې د ورک７ې وړ ماليه  
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٥٠٠٠ افغان９ ١۴٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو ٢٪  نا ورک７ل شوې ماليه  

١٥٠٠٠ افغان９ ١۵٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو   ٥٪  نا ورک７ل شوې ماليه  

١۶٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو ١٠٪  نا ورک７ل شوې ماليه   ٢٠٠٠٠ افغان９

 نوموړي شرکت د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ١۷٠ کر＊ه ک３ ١٤٠٠٠٠ 

افغان９ ليکي.  

دا رقم  د (الف) شرکت د ذمت مجموعي ماليه ده.  په  دې حالت ک３ د هر ډول مالي３ 
مجموعه يو مثبت رقم دي يعن３ د (الف) شرکت بايد ياد شوي رقم د  ١٣٨۹ لمريز کال 

لپاره ورک７ي.

دويمه بيل／ه

د ( ب) شرکت د ذمت خپله مجموعي ماليه په الندې ډول محاسبه کوي :
١۳٠ کر＊ه ، پر عايداتوباندې دورک７ې وړ  ماليه            

١٠٠٠٠٠ افغان９

٥٠٠٠ افغان９ ١۴٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو٪  ٢  نا ورک７ل شوې ماليه  

١٥٠٠٠ افغان９ ١۵٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو  ٪ ٥  نا ورک７ل شوې ماليه 

(٢٠٠٠٠) افغان９ ١۶٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو٪  ١٠  نا ورک７ل شوې ماليه 

نوموړي شرکت د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ١۷٠ کر＊ه ک３ ١٠٠٠٠٠ 
افغان９ ليکي.  دا رقم د ( ب ) شرکت د ذمت  مالي３ له مجموع３ ＇خه عبارت دي.

په دې حالت ک３، له ٪ ١٠  انتفاعي مالي３ نه پرته د هر ډول مالي３ مجموعه يو مثبت 
عدد دي . دا چ３ د (ب) شرکت د ٪  ١٠ انتفاعي مالي３ له درکه  په ١٣٨۹ لمريز کال 
ک３ زياته  ماليه ورک７ې ده ، دا رقم د نوموړي شرکت د ۱۳۸۹ کال د مالياتو مجموعه 

را کموي. 

دريمه بيل／ه
 د ( ج ) شرکت د ذمت خپله مجموعي ماليه په الندې ډول محاسبه کوي :
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١٠٠٠٠٠ افغان９ ١۳٠ کر＊ه ، پر عايداتوباندې دورک７ې وړ  ماليه      
٥٠٠٠ افغان９ ١۴٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو  ٪  ٢  نا ورک７ل شوې ماليه  
١٥٠٠٠ افغان９ ١۵٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو   ٪٥   نا ورک７ل شوې ماليه 
٢٠٠٠٠  افغان９ ١۶٠ کر＊ه، د انتفاعي معاملو ٪  ١٠  نا ورک７ل شوې ماليه 

 (٦٠٠٠٠  ) ک３  کر＊ه   ١۷٠ په  برخ３  دويم３  د  اظهارليک  مالياتي  د  شرکت   ( ج   ) د 
افغان９ ليکي. 

داچ３ نوموړي رقم يو منفي عدد دي  بايد په قوس ک３ وليکل شي.  

رقم  يو  درکه  له   انتفاعي مالي３  د  بايد  شرکت   ( ج   ) د  ک３  بيل／ه  دې  په  چ３  ددې  سره 
ورک７ي، ول３ دا چ３ نوموړي شرکت پرعايداتو باندې دمالياتو له کبله زيات رقم (۱۳۰ 
کر＊ه)  ورک７ي وه ، د نوموړي شرکت د انتفاعي معاملو د مالي３ مکلفيت جبرانوي. د 

زياتو معلوماتو او بيل／و لپاره د مالياتي الر＊وود ۱۳۰ کر＊３ ته مراجعه وک７ۍ. 

＇لورمه بيل／ه
 

 د“ د“ شرکت  د رس＂وران له خدمتونو ＇خه عوايد السته راوړي. ددې شرکت عوايد، 
پرته له دې چ３ آيا د انتفاعي معاملو د ۱۰ فيصده ماليه پک３ شامله ده او کنه، د هغه 

رقم له مجموع３ ＇خه عبارت دي چ３ پيرودونکي ي３  په ورک７ه مکلف دي . 

کي８ي.  ليکل  ک３  پلور)  يا  عوايد  ناخالص   ) برخه  دريمه  په  کر＊３   ۳۱۰ د  عوايد  دا 
د  عوايدو  مجموعي  وړ  محاسب３  د  ک３  برخه   ۲ په  کر＊３   ۲۰ د  عوايد  دا  همدارن／ه  

محاسب３ يوه برخه جوړوي. 

د مالياتي اظهارليک د ۴ برخ３ له بشپ７ولو نه وروسته  د" د" شرکت  کوالي شي د ۶۵۰ 
کر＊３ په ＇لورمه برخه ک３ د ورک７ل شوې او يا د ورک７ې وړ  ۱۰ فيصده انتفاعي معاملو 

مالي３  لپاره د کسر غو＊تنه وک７ي. 

۱۰۰۰۰۰ افغان９  د  ۳۱۰  کر＊３  ۳ برخه،  ناخالص عوايد يا پلور  
د  ۶۵۰  کر＊３ ۴ برخه، ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړد  انتفاعي معاملو ۱۰ فيصده ماليه   
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۱۰۰۰۰  افغان９ 
۹۰۰۰۰  افغان９  د ۷۰ کر＊３ ۲ برخه، د مالي３ وړ عوايد    
۱۸۰۰۰ افغان９  د ۸۰ کر＊３ ۲ برخه،  د مالي３ وړ عوايدو ماليه  

د ۱۶۰ کر＊３ ۲ برخه، د انتفاعي معاملو ۱۰ فيصده نا ورک７ل شوې ماليه۰    افغان９ 
۱۸۰۰۰ افغان９  د ۱۷۰ کر＊３ ۲ برخه، د ذمت ماليو مجموعه   

د" د" شرکت  ال دمخه  د انتفاعي معاملو مالي３ له کبله  ۱۰۰۰۰  افغان９ ورک７ي دي. 
 ۲۸۰۰۰ ماليات  مجموعي  شوي  ورک７ل  درکه  له  عوايدو  افغان９    ۱۰۰۰۰۰ د  بناء، 
افغان９  کي８ي  چ３ ۱۸۰۰۰ افغان９ ي３ پرعايداتوباندې د مالياتو له درکه  او ۱۰۰۰۰ 

افغان９ ي３ پرانتفاعي معاملو باندې د مالي３ له  درکه دي. 

پن％مه بيل／ه 

هماغه ＇لورمه بيل／ه ، له دې پرته چ３  د " د"شرکت خپله  د انتفاعي معاملو ۱۰ فيصده 
ربعواره ماليه نه ده ورک７ې،  په پام ک３ نيسو.  په دې حالت ک３ محاسبه په الندې ډول 

ترسره کي８ي: 
۱۰۰۰۰۰  افغان９  د  ۳۱۰ کر＊３ ۳ برخه، ناخالص عوايد او يا پلور  

د  ۶۵۰  کر＊３ ۴ برخه، ورک７ل شوې او يا د ورک７ې وړ د انتفاعي معاملو۱۰ فيصده ماليه ۱۰۰۰۰ افغان９

۹۰۰۰۰۰ افغان９  د  ۷۰ کر＊３  ۲ برخه،  د مالي３ وړ عوايد   

۱۸۰۰۰ افغان９  د  ۸۰  کر＊３  ۲ برخه،  د مالي３ وړ عوايدو ماليه   

د  ۱۶۰ کر＊３ ۲ برخه، د انتفاعي معاملو ۱۰ فيصده نا ورک７ل شوې ماليه ۱۰۰۰۰ افغان９ 

۲۸۰۰۰۰ افغان９  د  ۱۷۰ کر＊３ ۲ برخه، د ذمت ماليو مجموعه  

چ３  ده  افغان９   ۲۸۰۰۰ مجموعه  ماليو  شوو  ورک７ل  د  درکه   له  عوايدو  افغانيو    ۱۰۰۰۰۰ د 

۱۸۰۰۰  افغان９ ي３  پرعايداتو باندې ماليات او ۱۰۰۰۰  افغان９ ي３ د انتفاعي معاملو ماليه 

ده. اما، په دې بيل／ه ک３ ！ول ماليات د کلني مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو پرمهال ورک７ل 

شوي دي. دا بيل／ه پر！اکلي وخت د انتفاعي معاملو مالي３ د نه ورک７ې له امله د کوم３ جريم３ 

وړاندوينه نه کوي. 
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١۸٠ کر＊ه- د مالياتي اظهارليک نه وړاندې کول- د ماليه ورکوونکي لخوا د جريم３ 
سنجونه/محاسبه 

جريم３  د  لخوا  ورکوونکي  ماليه  د  امله  له  ورک７ې  نه  د  مالي３  ذمت  د  وخت  ！اکلي  په 
ماې   ۱۰۲ د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د      ) رقم  شوي  محاسبه 
پربنس) د جريم３ د محاسب３ پا３１ له ۱۱۰ کر＊３ ＇خه په دې ＄اي ک３ ليکل کي８ي. د 

جريم３ د محاسب３ د پا３１ يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

١۹٠ کر＊ه - په ！اکلي وخت د ذمت مالي３ نه ورکول - د ماليه ورکوونکي 
لخوا د جريم３ ！اكل/محاسبه 

په ！اکلي وخت د ذمت مالي３ د نه ورکولو له درکه د ماليه ورکوونکي لخوا د محاسبه 
شوې جريم３ رقم         ( د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د ۱۰۰ ماې 
پربنس)  د جريم３ د محاسب３ پا３１ له ۱۶۰ کر＊３ ＇خه په دې ＄اي ک３ ليکل کي８ي.  د 

جريم３ د محاسب３  د پا３１ يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

۲۰۰ کر ＊ه –  د ورک７ې وړ ذمت رقم مجموعه

مالياتي  د  وخت  ！اکلي  په   ) کر＊ه   ١۸٠  ،( مجموعه  مالي３  وړ  ورک７ې  د   ) کر＊ه   ١۷٠
اظهارليک نه وړاندې کول – د ماليه ورکوونکي لخوا د جريم３ ！اكل) او ١۹٠ کر＊ه  
( په ！اکلي وخت د ذمت مالي３ نه ورکول) سره جمع کي８ي او السته راغلي رقم  په ۲۰۰ 

کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.
دا د ورک７ې مجموعي رقم دي چ３  ماليه ورکوونکي ي３ بايد په بانک ک３ تحويل ک７ي .

                  
٢۱٠ کر＊ه -  د  ورک７ې وړ ذمت / د بيرته ورک７ې وړ رقم 

که چيرې په ١۹٠ کر＊ه ک３ ليکل شوي رقم  مثبت وي يعن３ که چيرې د مالي３ داس３ 
رقم پات３ وي چ３ په دې مالياتي کال ک３ بايد ورک７ل شي ، نو په فورمه ک３ د « د ورک７ې  

وړ ذمت ؟  هو/نه»  لپاره  بايد د «هو " (مثبت  )  ＄واب په ن＋ه ک７ۍ .

که چيرې په ١۹٠ کر＊ه ک３ ليکل شوي رقم 請فر  وي يعن３ که چيرې د مالي３ داس３ رقم 
نه وي پات３ چ３ په مالياتي  کال ک３ بايد ورک７ل شي او که چيرې اضافي ورک７ې هم نه وي،  

نو په فورمه ک３ د « د ورک７ې ذمت ؟ هو/نه»   لپاره   د»  نه"  ( منفي)  ＄واب په ن＋ه ک７ۍ.
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شوې  ورک７ل  د  چيرې  که  يعن３  وي  منفي  رقم  شوي  ليکل  ک３  کر＊ه   ١۹٠ په  چيرې  که 
مالي３ رقم د ورک７ې وړمالي３ له رقم ＇خه زيات وي، نو په فورمه ک３ د»د بيرته ورک７ې 

وړ رقم ؟ هو/نه» تر ＇ن，  د»هو" ( مثبت) ＄واب په ن＋ه  ک７ۍ.
عمومي  د  الر＊وود  ددې  لپاره  معلوماتو  زياتو  د  اړه  په  رقم  ورک７ې  بيرته  د  پيسو  د 

معلوماتو/مرور برخ３ ته مراجعه وک７ۍ. 

٤.  د مالي３ وړ عوايدو محاسبه (د مالياتي اظهار ليک دريم مخ )

۴. ۱.    سريزه 

د مالياتي اظهارليک  له دې برخ３ ＇خه د مالي３ وړ عوايدو په محاسبه ک３  کار 
واخل９. 

۴. ۲.   د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３  هغه نمبر او نوم  وليکي چ３ د مالياتي 
اظهارليک په لوم７ۍ برخه ک３ ليکل  شوي دي.

۴. ۳.   دريمه برخه : د مالي３ وړ عوايدو محاسبه

په دې  ک３  درې  برخ３ وجود لري :
  د مالي３  تابع  عوايدو ډولونه
  له مالي３ ＇خه د معافو عوايدو  په اړه پو＊تن３، او
 ３و(د انتقالي د بي３ ！اکل) د عوايدو په اړه  پو＊تن請د اړوندو اشخا
 

۴. ۳. ۱.    د مالي３ تابع عوايدو ډولونه 

د مالي３ وړ عوايد له هغو مجموعي عوايدو ＇خه عبارت دې چ３ د مالي３ تابع دي. دغه 
عوايد د ١٣٨٤ لمريز کال  د مالياتو په قانون ک３ ياد شوي  دي. دا موضوع  د ١٣٨٤ 
لمريز کال  د مالياتو قانون په تعليماتنامه ک３ په بشپ７ه تو－ه رو＊انه شوې ده . ستاس３ 

په مالياتي اظهارليک ک３ بايد د مالي３ وړ ！ول عوايد ＇ر－ند ک７ل شي.



48

۳١٠ کر＊ه - ناخالص عوايد  يا پلور  

په دې کر＊ه ک３ د هغو عوايدو او پلورنو مجموعي رقم  وليک９ چ３  دکال په  اوږدو ک３ 
مو  له اقتصادي يا 請نعتي فعاليتونو ＇خه  السته را وړي دي. دا رقم له هر ډول مجرائي 

＇خه دمخه د عوايدو ياپلورنو مجموعي رقم －２ل کي８ي .   

 د هغو ماليه ورکوونکو لپاره چ３ محاسبه ي３ د وروست９ محاسب３ د سيس＂م پربنس
ترسره کي８ي، السته راوړن３ او پلور  د متراکمو السته راوړنو او پلورونو به معني دي. 
نغدې  او   سيک３  اسعار،  يوا３＄  عوايد  چ３  دي  نه  معني  دې  په  کيدل  تابع  عوايدو  د 
پيس３ وي بلکه په هره ب２ه چ３ ارز＊ت لرونک３ شتمن９ السته را＄ي د مالي３ وړ عوايدو 

په تو－ه －２ـل کي８ي . 

لوم７ۍ بيل／ه

د (الف ) شرکت  يو افغاني سهامي شرکت دې  او کابل ＊ارک３ د اقتصادي فعاليت له 
ليارې په يوه پلورن％ي ک３ د بري＋نا سامان االت پلوري. په نوموړي پلورن％ي کي برقي 
جنراتورونه او نور برقي سامان  االت د نغدو پيسو په بدل ک３ پلورل کي８ي . يو ＄ل دې 
افغان９   ٦٠٠٠٠ په  ک３  بدل  په  پلور  د  موتور  مستعمل  يو  د  جنراتور  برقي  د  شرکت 
نغدې  شرکت  (الف)  د  ک３  بدل  په  پلور  د  االتو  سامان  د  چ３   دې  له  سره  ک７ې.  ترالسه 
پيس３ السته نه دي راوړي، ول３ بيا هم له نوموړي شرکت سره داس３ مالياتي معامله 
کي８ي چ３  －ويا د ٦٠٠٠٠ افغانيو معادل عوايد ي３ السته راوړي دي او دا رقم  د (الف) 

شرکت  د مالي３ وړ عوايد و په تو－ه －２ل کي８ي .

٢٠ ۳ کر＊ه - د کال په پيل ک３ موجودي

د هغ３ موجودي ارز＊ت ( دپيردلو پرمهال د موجودي بيه) بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل 
د  چ３  وخت  کوم  دي.  شوي  پيردل  ک３   پيل  په  دکال  لخوا  تشبث   د  ستاس３  چ３  شي 
ک３  کر＊ه  دې  په  بيه  هغه  موجودي  د  کوۍ،  وړاندې  اظهارليک  مالياتي  کال   ۱۳۸۹

وليک９ چ３ د ورې په لوم７ۍ ني＂ه ک３ موجوده وه. 

۳٣٠  کر＊ه - د پيرودل شوو اجناسو ارز＊ت  منفي د هغو اقالمو ارز＊ت چ３ د 
شخصي －＂３ اخيستن３ لپاره  کارول کي８ي  
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ک３  جريان  په  کال  د  چ３  کي８ي   ليکل  اجناسوبيه  شوو  پيرودل  هغو  د  ک３  کر＊ه  دې  په 
د پلور او يا توليد په موخه د تشبث لخوا ور＇خه کار اخستل کي８ي ، د السته راوړنو 
له ليارې حمايه کي８ي او د کال دپاي موجودي په تو－ه －２ل کي８ي . هغه جنسونه چ３ د  
شخصي －＂３ اخيستن３ په موخه له شرکت ＇خه اخيستل شوي  دي د هغو پيرودنو له 

بي３ ＇خه  منفي کي８ي چ３ په مالياتي اظهارليک ک３ ليکل شوي دي.

لوم７ۍ بيل／ه

د (الف ) شرکت يو افغان سهامي شرکت دې چ３ کابل  ＊ار ک３ د غاليو يو پلورن％ي لري 
او هغه غال９ په ک３ پلوري چ３ په افغانستان ک３ توليدي８ي. د غاليودغه پلورن％ي د 
١٣٨۹ لمريز کال په دوران ک３ د ١٠٠٠٠٠٠  افغانيو په ارز＊ت  غال９ رانيسي. د کال 
په دوران ک３ عزيز  (د (الف) شرکت خاوند)  د خپل３ شخصي －＂３ اخيستن３  په موخه د 

١٠٠٠ افغانيو په ارز＊ت غال９ اخستي دي. 

د  افغان９    ٩٩٩٠٠٠ ک３   اظهارليک  مالياتي  په  کال   ١٣٨۹ د  بايد  شرکت  (الف)  د 
پيرودلو د ارز＊ت په تو－ه  و＊يي.

۳٤٠  کر＊ه -  ۳٢٠  او ۳٣٠  کر＊３ سره جمع کي８ي

شوو  پيرودل  د   ) رقم   له  کر＊３   ۳٣٠ د   ( موجودي  پيل  د  کال  د   ) رقم  کر＊３   ۳٢٠ د 
اجناسو ارز＊ت منفي  د هغو اجناسو ارز＊ت چ３ د شخصي －＂３ اخستن３ لپاره  ترالسه 
شوي دي )  سره جمع کي８ي  او دا د کال په اوږدو ک３ د شته اجناسو د پلور په موخه د 
موجودي د بي３ په تو－ه －２ل کي８ي. ددې عمل３ پايله /نتيجه په ۳٤٠ کر＊ه ک３ وليک９. 
د جمع حا請ل  دهغو شته  اجناسو له ارز＊ت ＇خه عبارت دې چ３  د کال په اوږدو ک３ 

پلورل کي８ي.

٥٠ ۳ کر＊ه - د کال د پاي موجودي

په دې کر＊ه د موجودي هغه بيه/ارز＊ت ( د بازار ارز＊ت يا تر！ولو ！ي＂ه بيه يا ارز＊ت) 
ليکل کي８ي چ３ د کال په پاي ک３ ي３ لري . کله چ３ د ۱۳۸۹ کال  اظهارليک وړاندې 
کي８ي، د ١٣٨۹ لمريز کال د کب  مياشت３  د وروست９ ور＄３ ارز＊ت  بايد و ليکل شي . 
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٦٠ ۳ کر＊ه - د پلورل شوو اجناسو تمام شوي ارز＊ت

٥٠ ۳ کر＊ه ( د کال د پاي موجودي ) له ٤٠ ۳کر＊３ ( د کال د پيل  مجموعي موجودي 
＇خه  کي８ي)  کارول  لپاره   ３＂－ شخصي  د  چ３  ارز＊ت  اجناسو  دهغو  منفي  پيرودن３  او 
منفي کي８ي.  د منفي عملي３ حا請ل د  هغو اجناسو له ارز＊ت ＇خه عبارت دي چ３ د کال 

په اوږدوک３  پلورل شوي دي. 

لوم７ۍ بيل／ه
د (الف) شرکت يو افغاني سهامي شرکت دې چ３ کابل  ＊ار ک３ د غاليو يو پلورن％ي 

لري او هغه غال９ پک３ پلوري چ３ په افغانستان ک３ توليدي８ي. 
د۱۳۸۹ کال د حمل مياشت３ د لوم７ۍ ني＂３  موجودي                                    ١٠٠٠٠٠  افغان９
(۳٢٠ کر＊ه) ١٣٨۹ کال ک３ د غاليو د پيرود ارز＊ت                                ١٠٠٠٠٠٠  افغان９
دهغو غاليو ارز＊ت چ３ د شخصي －＂３ لپاره په کار ول کي８ي  (١٣٨۹)              ١٠٠٠  افغان９
مساوي                                                                                                   ٩٩٠٠٠ افغان９ 
(۳٣٠ کر＊ه)  د پلور لپاره  شته اجناس                                ١٠٩٩٠٠٠ افغان９

(۳٤٠ کر＊ه)  د ۱۳۸۹  کال دکب  په ٢٩  ني＂ه  د اجناسو ارز＊ت                   ٢٠٠٠٠٠  افغان９ 

(۳٥٠ کر＊ه) ( بيه ۲۰۰۰۰۰ افغان９ ، د بازار ارز＊ت/بيه ۲۲۰۰۰۰ افغان９ ، د بازار 
له نرخ/ارز＊ت ＇خه د ！ي نرخ انتخابول يعن３ ۲۰۰۰۰۰ افغان９) د پلورل شوو اجناسو 
بيه ( ۳۴۰ کر＊ه منفي ۳۵۰ کر＊ه) ۸۹۹۰۰۰  افغان９  ( ۳۶۰ کر＊ه) ۴٠٠ کر＊ه 
–  نا خالصه －＂ه  د ۳۶۰  کر＊３ رقم ( د پلورل شوو اجناسو ارز＊ت ) د ١٠ ۳کر＊３ 
( ناخالص عوايد يا پلور)  له رقم ＇خه منفي کي８ي . د منفي عمل３ حا請ل له عوايدو اويا  

پلور ＇خه  د السته راغلو عوايدو ＇خه عبارت دي. 

لوم７ۍ بيل／ه

که چيرې د (الف) شرکت د ١٣٨۹ کال په اوږدو ک３ الندې ارقام ولري ، نو  د ۳۶۰ 
کر＊３ د  لوم７ۍ بيل／３ له معلوماتو ＇خه کار واخل９ :

مجموعي ناخالص عوايد يا پلورن３                                    ٢٠٠٠٠٠٠ افغان９                               
افغان９                                    ٨٩٩٠٠٠ (۳١٠ کر＊ه)دپلور شوو  اجناسو ارز＊ت          

(٦٠ ۳کر＊ه)
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ناخالصه －＂ه (١٠ کر＊ه منفي ٦٠ کر＊ه) ۱۱۰۱۰۰۰ افغان９             (۴۰۰۰ کر＊ه) 
    
۴١٠ کر＊ه - د ون６ې －＂ه

ورکوونکيو  ماليه  چ３  －６ون)  په  ماليو  شوو  وضع  ډول  هر   ) رقم  ناخلص   ３＂－ ون６ې  د 
السته راوړي په مالياتي اظهارليک ک３ ليکل کي８ي. 

دشرکت  چ３  ده  عبارته  ＇خه  اجناسو  هغو  له  او  خدمتونو  پيسو،  نغدو  له  －＂ه  ون６ې  د 
لخوا ون６ه لرونکي ته ورکول کي８ي چ３ په الندې ډول دي: 

 ９هر ډول ملموس  او غير ملموس  شتمن
  په شرکت ک３  ون６ې
 په پيرودنه ک３  د شرکت تخفيف
 ون６ه لروونکو ته  پورونه
 د شرکت له هر ډول  شتمن９ ＇خه －＂ه اخستل

سره له دې چ３ دا موضوع په رسمي تو－ه ＇ر－نده شوې نه ده خو د ون６ه لروونکو د ون６ې 
－＂３ د مالي３ وړ دي. د ون６ې －＂ه له هرې هغ３ －＂３ ＇خه عبارت ده چ３ ون６ه لرونکي ته 
ورکول کي８ي ، په دې شرط چ３ تاديه کوونکي شرکت بايد په کافي اندازه عوايد ولري.

لوم７ۍ بيل／ه

واک  په  ون６ې  ！ول３  دي)   شرکت  سهامي  افغاني  يو  (چ３  شرکت  ب)   ) د  شرکت  (الف) 
لري . د کال په اوږدو ک３ د (ب) شرکت ١٠٠٠٠٠٠٠  افغان９ عوايد تر السه ک７ي دي. 
نوموړي شرکت د کرايي مو！رو دوه مرکزونه لري چ３ يو مرکز ي３ په کابل  ＊ار او بل 
ي３ د  مزار شريف په ＊ار ک３ موقعيت لري. د مزار شريف مرکز د (الف) شرکت ته اجازه 
ورکوي  چ３ د کراي３ د ورک７ې نه پرته دهغوې له کرائ３ مو！رو ＇خه  کار واخلي . د مزار 
شريف مرکز د تخمين له مخ３ د نا ورک７ل شوې کراي３ له درکه کلني ضرر  ١٠٠٠٠٠  
افغانيو ته رسي８ي. داس３ －２ل کي８ي  چ３ د ( الف) شرکت  د ون６ه لرونکي شرکت (ب) په 

تو－ه د   ١٠٠٠٠٠ افغانيو فرضي －＂ه ( د ون６ې －＂ه) ترالسه کوي.   

۴٢٠ کر＊ه -  له بهرنيو سرچينو ＇خه عوايد

په دې کر＊ه ک３ هغه عوايد ليکل کي８ي چ３ له غير افغاني ( په بهر ک３ د هرډول ماليو 
پر  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  را＄ي.  السته  ＇خه  سرچينو  دمخه)  نه  ورک７ې  له 
بربنس په افغانستان ک３ ميشت ماليه ورکوونکي د مالي３ تابع دې ولو که د نوموړي 
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عوايد له هغو خدمتونو ＇خه السته راغلي وي  چ３ له افغانستان ＇خه بهر ترسره شوي 
دي. نوموړي رقم بايد د افغانيوپه معادل رقم سره په مالياتي ِاظهارليک ک３ وليکل 
شي.  په ۴۲۰ کر＊ه ک３ رپوټ شوي بهرني عوايد د بهرنيو عوايدو د محاسب３ د رقم په 

تو－ه کارول کي８ي ( پرعايداتو باندې د مالياتو اظهارليک ۹۰ کر＊ه). 

رقم  د  ماليو  بهرنيو  د  وک７ي،  دعوا  لرلو  عوايدو  بهرنيو  د  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که 
اړونده جدول بايد بشپ７ او له مالياتي اظهارليک سره ضميمه شي. 

لوم７ۍ بيل／ه

او  افغانستان  په  چ３  دې  شرکت  سهامي  يو  ميشت  ک３  افغانستان  په  شرکت  (الف)  د 
په  عوايدچ３  هغه  برابروي.  خدمتونه  مشاورتي  ته  پيريدونکو  خپلو  ک３  پاکستان 
پاکستان ک３ د ترسره شوو مشورتي خدمتونو له کبله السته راغلي، په افغانستان ک３ 
پر عايداتو باندې د مالي３ تابع دي سره له دې چ３ د عوايدو توليد کوونکي  فعاليتونه  

له افغانستان ＇خه بهر ترسره شوي دي.

له  ١٣٨٥ مالياتي کال ＇خه وروسته بهرني زيانونه په راتلوونکي ک３ له هغو －＂و 
＇خه  د مجرايي وړ دي چ３ له  افغانستان نه بهر سرچينو ＇خه السته را＄ي.  

د ال زياتو معلوماتو لپاره د۷ ضميم３ ،۷ جدول (د بهرنيو مالياتو د رقم  محاسبه) ته 
مراجعه وک７ۍ. ۷ جدول ددې الر＊وود په ۱۲  ضميمه ک３ موجود دي.

۴٣٠ کر＊ه -  ！ک＂انه

د پور، امانتونو ، پان／ه اچون３  او ورته عوايد له درکه ！ک＂انه ( د هرډول وضع شوو 
ماليو په －６ون) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  د ورکوونکي لخوا وضع شوې ماليه  د 

مالياتي اظهارليک د ۱۰۰ کر＊３ په ۲ برخه ک３ ليکل کي８ي.  

۴٤٠ کر＊ه -  د کراي３ له درکه السته راغلي عوايد

د  شتمن９  او  جايداد  ډول  هر  د  چ３  عوايد  مجموعي  راغلي  السته  درکه   له  کراي３  د 
السته  درکه  له  کراي３  د  کي８ي.  ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  راغلي،  السته  درکه  له  کراي３ 
په  اوکنه،  ده  شوې  تحويل  او  وضع  ور＇خه  ماليه  آيا  چ３  دې  له  پرته  عوايد  راغلي 
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راغلي  السته  مجموعي  درکه  له  کراي３  د  شي.  و＊ودل  بايد  ک３  اظهارليک  مالياتي 
عوايد يو مجموعي رقم دي او هغه رقم په ک３ شامل دي چ３ د جايداد ＇＋تن ته ورک７ ل 
شو او بل هغه رقم چ３ له کراي３ ＇خه وضع شوي او دولت ته ورک７ل شوي دي.  ستاسو 
په استازيتوب د مستاجر لخوا وضع شوې ماليه د مالياتي اظهارليک د ۱۰۰ کر＊３ ( 
هغه موضوعي ماليات چ３ ستاسو په استازيتوب ورکول کي８ي)  په ۲ برخه ( د ورک７ې 

وړ مالي３ محاسبه )ک３ ليکل کي８ي. 

۴٥٠ کر＊ه - حق االمتياز

له هر ډول جايداد ( منقول او غير منقول) لکه  تعميرونه او  ماشين آالت چ３ په افغانستان 
ک３ ور＇خه کار اخستل کي８ي ، او له حق االمتياز  ( د هرډول وضع شوو ماليو په －６ون) 
＇خه السته راغلي عوايد په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  پورتني ！ول عوايد داس３ －２ل 
شوې  وضع  لخوا  ورکوونکي  د  دي.   راغلي  السته  ＇خه  سرچينو  افغاني  له  چ３  کي８ي 

ماليه د مالياتي اظهارليک د ۱۰۰ کر＊３ په ۲ برخه ک３ ليکل کي８ي. 
۴٦٠  کر＊ه- د شتمن９ پلور ، تبادله او لي８د (انتقال)

د ۹ جدول د ۷ کر＊３ رقم په دې کر＊ه ک３ وليک９.  يوا＄３ －＂ه په دې ＄اي ک３ ليکل 
کي８ي او د ضرر په 請ورت ک３ ، ۴۶۰ کر＊ه تشه پري８دۍ.  

ياددا＊ت:  يوا＄３ د شتمن９ له پلور ＇خه د السته راغلي －＂３ مجموعي رقم په ۴۶۰ 
کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې د شتمن９ په پلور ک３ ضرر (تاوان) من％ته راغلي وي، 

دا موضوع بايد د مالياتي اظهارليک د ۵۰ کر＊３ په ۲ برخه ک３ رپوټ ک７ل شي. 
د پان／３ د －＂３ او ضرر د محاسب３ په اړوند ۹ ضميم３ او ۹ جدول ( د مالياتي الر＊وود 

د پان／３ د －＂３ او ضرر برخه) ته مراجعه وک７ۍ. 

۱۶۰ کر＊３ سره د اړوندو معاملو په اړه بايد ماليه ورکوونکي پوره اسناد له ＄ان  د 
سره ولري. يادې شوې معامل３ بايد د استهالک د محاسب３ د جدولونو او اسنادو  او يا 

دشتمن９ د ثبت د اسنادو پربنس請 ورت ومومي. 

داستهالک د محاسب３ د جدولونو او اسنادو په اړه د ال زياتو معلوماتو د ترالسه كولو 
لپاره ددې الر＊وود  ۱ او ۲ ضميم３ ته مراجعه وک７ۍ. 

د يو سهامي او محدودالمسئوليت شرکت د هر ډول شتمن９ له لي８د ＇خه السته راغل３ 
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－＂ه ( د لي８د له ب３２ نه پرته) د الندې حاالتو په －６ون  عوايديي د مالي３ تابع دي :
 

 ３د پيسو په بدل ک３ پلورن
 د نورو مالونو په بدل ک３ لي８دونه؛
 د نورو مالونو او پيسو په بدل ک３ لي８دونه؛
 د اړيکو او دوست９ د ！ين／＋ت د ډال３ په موخه لي８دونه؛
  دپخوانيو خدمتونو په پام ک３ نيول سره لي８دونه يا په راتلوونکي دهغه کس

متوقعه خدمتونه چ３ ډال９ ورته په پام ک３ نيول شوې ده . 

عوايد ＇ه وخت تشخيصي８ي؟  －＂ه هغه وخت تشخيصي８ي چ３ مالونه وپلورل 
شي، بدل شي او يا ولي８دول شي، او که عوايد په ＇وکلونو ک３ السته راغلي هم  وي، 

د مالي３ تابع دي.

لوم７ۍ بيل／ه: 

د ب شرکت يو محدودالمسؤليت شرکت دي چ３ د ١٠ کلونو لپاره د يو اپارتمان خاوند 
دغه  خپل  شرکت  نوموړي  شو.  لوړ  پس３  پرله  ارز＊ت  اپارتمان  د  ک３  موده  دې  په  وه. 
ملکيت په ١٣٨٦ کال ک３ د ١٠٠٠٠٠٠ افغانيو په －＂ه و پلوره. دغه －＂ه د ١٠ کلونو 
په موده ک３ مجموعي زياتوالي ＇رکنده وي. په ١٣٨٦ مالي کال (د ملکيت د پلور کال) 

ک３ ١٠٠٠٠٠٠ افغان９ د مالي３ تابع －ر＄ي.

د －＂３ د محاسب３ بنس /اساس ＇ه شى دې؟ د يو جنس د لي８د يا تبادل３ پر 
مهال  په آزاد بازار ک３ د هغه ارز＊ت د －＂３ د محاسب３ لپاره بنس دى. تبادله ، چ３ د 
اجناسو ارز＊ت ته ورته دي يا ددې معامل３ د پيسو يوه برخه تشکيلوي، کيداى شي د 

مالي３ وړ －＂３ د تشخيص سبب و－ر＄ي.

دويمه  بيل／ه

د (ج) شرکت د ون６ې ١٠٠٠ اسناد  له يو بل سهامي شرکت سره  د يوه استو－ن％ي په 
بدل ک３ چ３ د يوه انفرادي شخص ملکيت دي، تبادله کوي. سره له دې چ３ د ون６و －＂ه 
په منظمه تو－ه ورکول کي８ي، ول３ د ون６و منظم سودا－ريز فعاليت او د بازار ثابت نرخ 
شتون نه لري .  دغه ون６ې لس کاله وړاندې پيرودل شوې وې چ３ د يوې ون６ې بيه ي３ 
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زيات  ＇خه  افغانيو    ٢٠٠٠٠٠ له   ارز＊ت  ستو－ن％ي  ا  د  چيرې  که  وه.  افغان９   ٢٠٠
وي، نو ＇ر－نده چ３ د نوموړې دارائي د تبادل３ پر مهال د يوې ون６ې ارز＊ت له ٢٠٠ 
لخوا  وزارت  مالي３  د  چ３  مخ３  له  ارزيابي  دهغ３  چيرې   که  وه.   زيات  ＇خه  افغانيو 
ترسره شوې ＇ر－نده شي چ３ د دغه ملکيت ارز＊ت ١٠٠٠٠٠٠ افغان９ دې، د بازار د 

نرخ په تو－ه منل کي８ي او د－＂３ د محاسب３ لپاره ور＇خه کار اخستل کي８ي. 

منقولو  نا  او  منقولو  هغو  د  لري؟  سرچينه  افغاني  وخت  کوم  پلور  مالونو  د 
مالونو پلور چ３  په افغانستان ک３ فزيکي شتون لري، د افغاني سرچينو په تو－ه －２ل 

کي８ي او عوايد ي３ د مالي３ تابع دي. 

دريمه بيل／ه: 

د» د» شرکت يو بهرني پان／ه اچوونکي شرکت دي  او په يو ان／ليسي تضامني محدود 
المسؤليت شرکت ک３ ۱۰ فيصده ون６ه لري. نوموړي شرکت داس３ ملکيتونه لري چ３ 
په افغانستان ک３ د کانونو په را  ايستلوک３  کارول کي８ي.   که چيرې د " د" شرکت په 
ان／ليسي شرکت ک３ خپله ون６ه وپلوري، －＂ه ( که چيرې وي) ي３ داس３ －２ل کي８ي چ３ له 
افغاني سرچين３ ＇خه السته راغل３ ده او د مالي３ وړ عوايدو په تو－ه بايد ۱۶۰ کر＊ه ( د 

مالونو پلور) ک３ وليکل شي. 

په افغاني سهامي يا محدودالمسؤليت شرکت ک３ د ون６ې له پلور السته راغل３ －＂ه هغه 
وخت عوايد －２ل کي８ي  چ３ د نوموړي شرکت د شتمن９ ارز＊ت عمدتْا د نورو اشخا請و 
له  ملکيت ＇خه (په مستقيه يا غير مستقيمه تو－ه)  السته راغلي وي. دغه نور اشخاص  
په افغانستان ک３ د نامنقولو شتمنيو خاوندان دي او يا هم په دې شتمنيو ک３ ون６ه لري. 
په دغه ډول ملکيت ک３ د هايدروکاربن قراردادونه ( لکه طبعي －از)، د کانونو را ايستل  
او دکانونو د را ايستلو اختيار/واک (لکه ＇ن／ه چ３ پرعايداتو باندې د مالياتو په قانون 

ک３ تشريح شوي). 
د ارز＊ت پربنس ، د» عمدتْا " ا請طالح/کلمه  په دې معني ده  چ３ دملکيت  ارز＊ت  

له  ٪  ٥٠ ＇خه زيات دي. 

يو سهامي يا محدودالمسؤليت شرکت داس３ －２ل کي８ي چ３ په غير مستقيم ډول د هغ３ 
د  مفاد  د  چ３  لري  قرار  ک３  ملکيت  په  نهادونو  رديف  ＊کته  د  چ３  دې  خاوند  شتمن９ 
ارز＊ت پر بنس  د لوړ رديف نهاد لخوا هغو نهادونو ته ورکول شوې دې چ３ په ＊کته 
رديف ک３ قرار لري . لوړ رديف هغو نهادونو ته ويل کي８ي چ３ د بل نهاد( ＊کته رديف ) 
مالکيت په اختيار ک３ ولري. د بيل／３ په ډول، که چيرې د (الف) شرکت  په (ب) شرکت 
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ک３ ون６ه ولري، د (الف) شرکت د لوړ رديف نهاد او د ( ب ) شرکت د ＊کته رديف نهاد 
په تو－ه －２ل کي８ي.

＇لورمه ب５ل／ه:

د ( هـ ) شرکت يو بهرني پان／ه اچوونکي شرکت دې چ３ په يو افغاني سهامي شرکت { 
(و)   شرکت}ک３ ون６ه لري. د  (و) شرکت د دويم افغاني سهامي شرکت {( ز) شرکت} ！ول３ 
پلورل شوې ون６ې په اختيار ک３ لري. د (و) شرکت  يوا＇ن９ شتمن９ له هغ３ ون６ې ＇خه 
عبارت ده چ３ په ( ز)  شرکت ک３ ي３ لري او د ( ز) شرکت  شمتن９ له هغ３ ثابت３ شتمن９ 
＇خه عبارت دي چ３ د باميانو په واليت ک３ موقعيت لري. که چيرې  د (هـ) شرکت د (و) 
شرکت ون６ه وپلوري، نو السته راغل３ －＂ه  داس３ －２ل کي８ي چ３ له  افغاني سرچين３ 
په  شرکت  ددې  ډول   مستقيم  غير  په   ) شتمن９  شرکت  (و)  د  ＄که  راغل３  السته  ＇خه 

ملکيت ک３ ده ) عمدتْا په افغانستان ک３  په ثابت３ شتمن９ ک３ شاملي８ي.

ثابته شتمن９  ＇ه ډول شتمن９ ده ؟ 

د « ثابت３ شتمن９» ا請طالح د ماليه ورکوونکي د ملکيت په معني ده (پرته له دې چ３ د 
ماليه ورکوونکي له سودا－ريز فعاليت يا تشبث سره ت７او لري او کنه ). په دې ا請طالح 
ک３  شته ون６ې اويا نور ورته  هغه ملکيتونه  نه دي شامل چ３ د کال تر پاى پورې په 
موجودي ک３ شاملي８ي (د الس رس９ په 請ورت ک３). همدارن／ه په دې ا請طالح ک３ هغه 

ملکيتونه نه دي شامل د پلور په موخه شتون لري. 

د ملکيت  د پلور －＂ه يا ضرر ＇رن／ه محاسبه کي８ي.

د شتمن９ د پلور، تبادل３ او يا لي８د (انتقال) له درکه د السته راغل３ －＂３  او ضرر په 
الندې ډول معلومي８ي: 

  د عوايدو بيه يا ارز＊ت چ３ د شتمن９له  پلور، تبادل３  او يا لي８د ＇خه
السته راغل３

  لي بيه請کم /ل８:   استهالک له کسر سره  ا
  مساوي: د  د بيالنس  د رقم  پلي کول ( د ١٠ ضميم３ د استهالک کاري

پا１و ته مراجعه وک７ئ)
  .کم/ل８ : ！ول هغه ل／＋تونه چ３ په قانوني تو－ه کسرکيدونکي دي
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  مساوي: معلومه شوې －＂ه يا ضرر
      

د د مالي３ وړ －＂３ د محاسب３ پرمهال  ＄ان／７ې کشرات جواز لري چ３ په الندې ډول د ي: 

  ３چ اچوونه  پان／ه  هغه  او  ل／＋ت  ورکوونکي  ماليه  لرونکي  دملکيت 
پلورل شويده، او همداراز د لوړوالي يا بهبودۍ دايمي ل／＋ت، منفي هغه 

مجموعي رقم  چ３ د السته راتلو له وخته  استهالک وړ دي.
  حقوقي ل／＋تونو،  د  اعالنونو  د  کميشن،  د  پلور  د   - ل／＋تونه  پلور  د 

ل／＋تونو، د اسنادو او معامالتو مالي３ په －６ون  هرډول پلورن３ او دمالونو 
لي８د. 

پن％مه بيل／ه

د يو افغان سهامي شرکت  ١٠  ون６ې  « الف " شرکت د ډال９ په تو－ه ورکوي او دغ３ 
ون６ې  « الف " شرکت ته د 請فر په بيه تمامي８ي.  که چيرې د الف شرکت دغه ون６ې په 
٥٠٠٠٠ افغان９ وپلوري، ٥٠٠٠ افغان９ بايد د پلورد  فيس په ډول ورک７ي. په دغه 

請ورت ک３ به د الف شرکت ٤٥٠٠٠ افغان９ －＂ه ولري.

د الف شرکت بايد ٤٥٠٠٠ افغان９ －＂ه د دريم３ برخ３ په ١٦٠ کر＊ه ک３ وليکي. 

شپ８مه بيل／ه:

د ١٣٨٦ کال د کب په ٢٩ ن５＂ه ، د «ب"  شرکت د خپل دفتر و دان９ په ١٣٠٠٠٠٠٠ 
په   ني＂ه  لوم７ي  په   ( (حمل  وري  د  ١٣٨٢کال  د  ودان９  شوې  ياده  پلوري.  افغان９ 
 ٢٠٠٠٠٠ استهالک  کلن９  ودان９  نوموړې  د  وه.  شوې  پيرودل  افغان９   ١٠٠٠٠٠٠
د  پس  کي８ي.  افغان９   ١٠٠٠٠٠٠ ئ３  مجموعه  شوې  وضع  کلونو  پن％و  د  افغان９او  
پلور ل／＋ت ئ３ ٥٠٠٠٠ افغان９ دي او السته راغل３ －＂ه ي３ په الندې ډول محاسبه 

کي８ي:
د پلور بيه                                                                                               ١٣،٠٠٠،٠٠٠ افغان９
ا請لي بيه                                                                                           ١٠،٠٠٠،٠٠٠ افغان９
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منفي:  استهالک                          ١٠،٠٠٠،٠٠٠                                                      ٩،٠٠٠،٠٠٠
د ل／＋ت له  وضع کولو نه  وروسته پات３ رقم                                                             ۴۰۰۰۰۰۰ 
منفي : د پلور ل／＋ت                     ٥٠،٠٠٠ 
د پلور له درکه پان／ه ايزه －＂ه                                                               ٣،٩٥٠،٠٠٠ افغان９ 

د» ب " شرکت دريم３ برخ３ په ١٦٠ کر＊ه ک３ ٣٩٥،٠۰٠٠  افغان９ ليکي.

شتمن９  زياته  ＇خه  يوې  له  ک３  اوږدو  په  کال   ١٣٨٦ د  شرکت  شوي  ياد  چيرې  که 
وپلوري،  په ١٦٠ کر＊ه ک３ د －＂３ او ضرر مجموعه چ３ د ！ولو شتمنيو د پلور له درکه 
السته راغل３ ده، ليکل کي８ي. د» ب" شرکت بايد ！ول هغه اسناد چ３  په ١٦٠ کر＊ه ک３  

دشته عدد ＇خه السته راغلي دي، له ＄ان سره وساتي.

اوومه بيل／ه:

دي   ورته  ته  حقايقو  او  معلوماتو  بيل／３   دريم３  د  حقايق  او  معلومات  بيل／３   ددې  
يوا＄３ په دې توپير چ３  دا شرکت د دفتر خپله ودان９  د ٨٠٠٠٠٠٠  افغانيو په بدل 

ک３ پلوري. پان／ه ايز ضرر په الندې ډول محاسبه کي８ي:
د پلور بيه          ٨٠٠٠٠٠٠   

افغان９
ا請لي بيه                                                                                                                 ١٠٠٠٠٠٠٠   

افغان９
منفي: استهالک                           ١٠٠٠٠٠٠                                              ٩٠٠٠٠٠٠ 

د ل／＋ت له وضع کولو نه وروسته پات３ رقم                                                 (١٠٠٠٠٠٠)
منفي: د پلور ل／＋ت    ٥٠٠٠٠

له  پلور ＇خه السته راغلي پان／ه ايز ضرر                                       (١٠٥٠٠٠٠) افغان９
د ب شرکت د دريم３ برخ３ په ١٦٠ کر＊ه ک３                               ١٠٥٠٠٠٠ افغان９ ليکي. 

۴۷٠ کر＊ه -  متفرقه عوايد

پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پر بنس دغه کر＊ه له هغو متفرقه عوايدو او مالي３ 
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وړ عوايدو له محاسب３ پورې ت７اولري چ３ د دريم３ برخ３ په هي＆ کومه کر＊ه ک３ نه دي 
ليدل شوي. 

 پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس  په  مالي３ وړعوايدو ک３ الندې  موارد 
شامل دي :
 معاش، اجورې، فيس او کميشن
  ،نعتي فعاليتونو ＇خه ！ول السته راغلي عوايد請 له سودا－ريزو او
 ،د منقول３ او نا منقول３ شتمن９ له پلور ＇خه السته راغلي عوايد
  ،مکافات  ، جايزې  االمتياز،  حق  کرايه،  －＂ه،  ون６ې  د  ټک２انه، 

( معاش  تشويقي  يا  اضافي   ) بخششي 
 ، د شراکت د ناخالصو عوايدو له درکه  ويشل شوې ون６ې
 ،له کار، پان／３ او اقتصادې فعاليت ＇خه السته راغلي عوايد
  د باندې  پرعايداتو  چ３  عوايد  راغلي  السته  ＇خه  مواردو  هغو  نورو  له  

مالياتو په قانون ک３ توضيح شوي دي 
   ３ک قانون  په  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  ي３   اړه   په   چ３  عوايد  هغه  نور 

لري. نه  وجود  حکم  کوم 

هغه عوايد چ３ د دريم３ برخ３ په هي＆ کر＊ه ک３ نه وي ليکل شوي په ۴۷۰ کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي.   د مالياتي اظهارليک د نورو برخو په ＇ير په دغه کر＊ه ک３ د ليکل شوي 
رقم او نورو اړوندو معلوماتو په اړه بايد حمايوي اسناد او معلومات  بايد برابر ک７ل 

شي (که چيرې د عوايدو لوى رياست  ي３ غو＊تنه وک７ي) .

۵٠٠  کر＊ه -  د مالي３ وړ عوايدو مجموعه

د مالي３ وړ عوايدو د مجموع３ رقم د السته راوړلو په موخه بايد هغه رقمونه سره جمع 
ک７ل شي چ３ له  ۴۰۰ کر＊３ نه تر۴۷۰ کر＊３ ک３ شتون لري او د جمع حا請ل ي３ بايد  

په ۵۰۰ کر＊ه ک３ وليکل  شي.

۴. ۳. ۲.   له مالي３ ＇خه معاف عوايد

له مالي３ ＇خه معاف عوايد له هغو عوايدو ＇خه عبارت دي چ３  پرعايداتو باندې د 
مالياتو قانون  او يا د يوې اعتبارلرونک３ ن７يوال３ معاهدې پربنس  د مالي３ تابع نه 

－ر＄ي چ３ الندې موارد په ک３ شامل دي: 
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  د دولت لخوا  ورک７ل شوې انعامونه، ډال９ ، جايزې  او مکافات
  د لخوا   موسسو  انتفاعي  غير  يا  او  موسسو  ن７يوالو    ، هيوادونو  بهرنيو  د 

له  تقدير  د  پرو－رامونو  ن７يوالو  او  پرمخت，  ！ولنيز  ادبي،  هنري،  پوهن３، 
امله ورک７ل شوي بخششي، انعامونه،ډال９ او جايزې.

  شوي ورک７ل  ته  کارکوونکو  لپاره  ک７و  زده  او  روزن３  تخنيکي  او  مسلکي  د 
بورسونه( د زده ک７و ل／＋ت )، فيلوشيپونه ( د ＇ي７نو  لپاره ل／＋ت )  او  د 
زده ک７و، د کيفيت  د لوړوالي، د مسلکي او فني زده ک７و او ا請الح ، دکاري 

وړتيا د لوړوالي په موخه هر ډول ورک７ل شوې مرست３. 
 ３＂－ له  روغتيايي، تصادم او د  بيکاري  له امله  له بيم３ ＇خه ترالسه شوې
  د ژوند له بيم３ ＇خه السته راغلي عوايد چ３ له مرګ ＇خه وروسته ورکول

کي８ي،
  د تاوانونو ورک７ه، د  ！پونو، ناروغي او اعتبار د جبران   او دحيثيت د اعاده

کولو لپاره ورک７ې
  د پورونو ترالسه کول
  السته ليارې  له  請ادرولو  د  سندونو  ضمانت  او   ون６و   د  لخوا   شرکتونو  د 

راغلي عوايد،
   ９د کورنيو سهامي شرکتونو او نورو حکمي نهادونو له ادغام ＇خه د شتمن

السته را وړل ،
  د پور ورکوونکي لخوا  له  پور اخستوونکي ＇خه دده  د شتمن９  د ملکيت د

سلبولو له ليارې د منقولواو نا منقولو شتمنيو السته راوړل،
  ، په خپله له  پور اخستوونکي  د پور السته راوړل
  ３ادرولو په بدل ک３ السته راغل請 د دولت او ＊ارواليو لخوا د پور د سند د

－＂ه،
  له مالي３ ＇خه معاف نور هرډول  پر عايداتو باندې دمالياتو  قانون  پربنس

رقم  

کولو  ترالسه  د  معلوماتو   بشپ７و  او  الزياتو  د  اړه   په  عوايدو  معافو  د  ＇خه  مالي３  له 
لپاره پرعايداتو باندې دمالياتو قانون  تعليماتنام３  ته  مراجعه وک７ۍ.

۵٥٠  کر＊ه - دهغو عوايدو په اړه پو＊تن３ چ３ د مالي３ تابع نه دي 

معافو  د  عوايدولرۍ،  معاف  ＇خه  عوايدو  له  ک３  موده  مالياتي  په  تاسو  چيرې  که 
عوايدو مجموعي رقم  د دريم３ کر＊３ په ۵۵۰ کر＊ه ک３ وليک９. د بررسي په وخت 
کي بايد د عوايدو لوي رياست ته   له مالي３ ＇خه دمعافو عوايدو په اړه معلومات او 

جزئيات برابر ک７ل شي.
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که چيرې په مالياتي دوره ک３ له مالي３ ＇خه معاف عوايد ونه لرۍ، ددريم３ برخ３ په 
۵۵۰ کر＊ه ک請 ３فر وليک９. 

قيمت  انتقالي   ) معلومات  اړه  په  اشخا請و  اړوندو   د  کر＊ه-     ۶٠٠
－ذاري)

ترالسه  ورک７ې  ډول   کوم  ＇خه  اشخا請و  اړوندو  له  ک３  دوره  مالياتي  په  مو  چيرې  که 
ک７ې وي ، له نوموړي شخص ＇خه ترالسه شوي رقم بايد  ۶٠٠ کر＊ه ک３  وليکل شي. 

د اړوندو اشخا請و ( انتقالي قيمت －ذاري) په اړه د الزياتو معلوماتو د ترالسه کولو 
لپاره پن％م３ ضميم３ (له  اړوندشخص ＇خه د عوايدو السته راوړل ) ته مراجعه وک７ۍ.

که چيرې مو د مالياتي اظهارليک په ۶٠٠ کر＊ه ک３ کوم رقم ليکلي وي، پن％مه جدول 
بايد بشپ７ او له خپل  مالياتي اظهارليک سره ي３ يو ＄اي ک７ۍ. د ۵ جدول يوه کاپي  د 

مالياتي الر＊وود په ۱۲ ضميمه ک３ شتون لري. 
که چيرې مو په مالياتي دوره ک３ له اړوند شخص ＇خه ورک７ې ترالسه ک７ي نه وي، نو 

په ۶۰۰ کر＊ه ک請 ３فر وليک９. 

٤. ٤  د ماليه ورکوونکي ＇ر－ندون３

د فورم３ په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي واك لرونكي استازي ＇ر－ندون３ موجودې 
وې چ３ په سمه او دقيقه تو－ه ليکل شوي  او سرچينه ايز اسناد او دفترونه هم ساتل شوي 
دي.  د ماليه ورکوونکي استازي ( د بيل／３ په تو－ه محاسب ي３ ) دده په استازيتوب 
السليک کوي.  سره له دې چ３  مالياتي اظهارليک د ماليه ورکوونکي د استازي لخوا 
السليک کي８ي ، ولي  بيا هم په خپله ماليه ورکوونکي  په مالياتي اظهارليک  ک３ د 

شته معلوماتو په اړه  مسؤليت لري. 

د واك لرونكي (با請الحيته) استازي السليک

واك لرونكى  استازي  بايد په دې ＄اي ک３ خپل نوم  وليکي.

په دې ＄اي ک３ هغه ني＂ه ليکل ک８５ي چ３ د ماليه ورکوونکي استازي په ک３ پر عايداتو 
باندې د مالياتو کلني اظهارليک  السليک ک７ي دي. 
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د واك لرونكي استازي نوم
د واك لرونكي کارکوونکي نوم بايد په ＇ر－نده تو－ه په دې ＄اي ک３ وليکل شي.

د واك لرونكي  استازي دنده يا موقف د سهامي  او يا محدودالمسؤليت شرکت د 
واك لرونكي استازي دنده/ موقف په دغه ＄اي ک３ ليکل کي８ي. دغه واك لرونكى 
شخص معموآل د شرکت رئيس، معاون  او يا مالي مسؤل وي. که چيرې  شرکت يو 

بهرني  نهاد وي، کيداي شي د نوموړي شرکت استازي محلي (کورني) کاروکوونکي 
وي. 

سستاس３ حسابونه ستاسو له ادارې نه بهر د نورو نهادونو لخوا په ＇ه 
ډول  تفتيش شوي دي ؟ 

د « هو»  او « نه»  کلمو په کارولو سره ＄واب وواياست چ３ آيا حاسبابونه مو د يوې 
ثتب او راجس＂ر شوې ادارې لخوا تفتيش شوي دي او کنه .

له لمريز کال نه پرته  د محاسبوي كال په تو－ه کوم بل  کال منظور شوي دي؟ 
په خ７ رن／ي ＄اي ک３ په ليکلي ډول  د  هو (مثبت) يا  نه  (منفي) ＄واب وليك９ او ＇ر－نده 
ک７ۍ  چ３ آيا ستاس３ شرکت لپاره د لمريز کال نه پرته کوم بل محاسبوي کال د عوايدو 
رياست لخوا منظور شوي دي او كه نه.  وړاندې تر دې چ３ له لمريز کال نه پرته  له کوم 
منظوري  ليکل３  اړه  دې  په  بايد  لخوا  رياست  عوايدو  د  وکاروۍ،  کال   محاسبوي  بل 

ترالسه ک７ئ.

موده يا وخت

که چيرې موپورتن９ پو＊تن３ ته مثبت ＄واب ويلي وي ، نو ＇ر－نده ک７ۍ چ３ تعويض 
................پورې  ...............تر  له  ي３  موده  او   ، دي  ＇ومره  مقدار  محاسبوي  شوي 

وليک９.  
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۵. د ماليات３ اظهارليک بشپ７ول-د مجاز مجرائي محاسبه ( د مالياتي 
اظهارليک  ＇لورم مخ )

۵. ۱.  سريزه 

 د مالياتي اظهارليک له دغ３ برخ３ ＇خه د مجاز مجرائي د محاسب３ لپاره کار اخيستل 
کي８ي.

۵. ۲.   د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

د  مالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ هغه نمبر او نوم 
چ３ دمالياتي اظهارليک په لوموړۍ برخه ک３ ليکل شوي دي ، ليکل کي８ي . 

۵. ۳.   ＇لورمه برخه :  د مجاز مجرائي محاسبه

مجاز مجرائي  د ماليه ورکوونکي د هغوعوايدو له توليد، السته راوړن３ ، ساتن３  او 
قانون  دمالياتو  باندې  عايداتو  پر  چ３  دې  عبارت  ＇خه  ل／＋ت  ضروري   او  عادي  له 
پربنس د ماليه ورکوونکي د عوايدو او پلورلپاره مجرائي ورکول کي８ي. په  پورتنيو 
عادي اوضروري ل／＋تونوک３ هغه عادي ل／＋تونه هم  شامل دي چ３ د عوايدو د السته 

راوړل７ پرمهال کارول کيده.   

 دغه ل／＋ت بايد د ۱۳۸۷ کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د احکامو پربنس
بايد د مالي کال په جريان ک３ او يا هم له تيرو درې کلونو ＇خه په يوه کال ک３ ترسره 
په  ک３  تعليماتنامه   په  قانون  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  مجرائي  مجاز  وي.  شوي 

بشپ７ه تو－ه تشريح شوې ده. 

مجرايي وړ ل／＋تونه په الندې ډول دي

هغه ل／＋ت  چ３ له توليد، سودا －رۍ او د فعاليت د پرمخ وړولو پورې ت７او لري ( د 
بيل／３ په تو－ه د بيم３ او اجناسو دلي８د محصول )، 

  ضروري او  عادي  نور  او  اوبه  بري＋نا،  روغنيات،  مواد،   ، وسايل  هغه 
کارول  ک３  سودا－ريزوفعاليتونو  يا  او  توليد  په  عوايدو  د  چ３  ل／＋تونه 

کي８ي. 
  سودا－ريز په  ته   کارکوونکو  چ３  فيس  او  کميشن  معاشونه،  اجورې،  هغه 



64

وفعاليتونوک３  د خدمتونو  د وړاندې کولو په بدل ک３ ورکول کي８ي،
 ، هغه ！ك＂انه چ３  د پور په بدل ک３  ورکول کي８ي
  په او  ده  ضروري  لپاره  فعاليتونو  سودا－ريزو  د  چ３   کرايه  ودان９  هغ３  د 

شتمن９له  د  چيرې  (که  کي８ي  اخيستل  ور＇خه  ک３  فعاليتونو  سودا－ريزو 
 ３＂－ شخصي  د  ＇خه  برخ３  بل３  له  او  فعاليت  سودا－ريز  د  ＇خه  برخ３  يوې 
اخيستن３ لپاره کار اخيستل کي８ي ، نو د کرائ３ ورک７ې  بايد په دغ３ حالت 
د  ل／＋ت  کرائ３  د   برخ３  هغ３  د  شتمن９  د  يوا３＄  چ３  ＄که  جالشي   د  ک３ 
کيي８ي.  اخستل  کار  ور＇خه  لپاره  فعاليت  سودا－ريز  د  چ３  دې  وړ  مجرائي 

کراي３ يوا＄３ هغه برخه کارول کيداي شي چ３ د مجرايي وړ ده. 
  سودا－ريزو د  چ３  ل／＋ت  ساتن３  او  ترميم  د  تجهيزاتو  او  شتمن９  هغ３  د 

استفاده  ور＇خه  ک３  فعاليتونو  همدغو  په  او  دي  ضروري  لپاره  فعاليتونو 
کي８ي،

  (له کره２يزو ＄مکو نه پرته ) د هغ３ منقول３ او نامنقول３ شتمن９ استهالک
چ３ په  سودا－ريزو او يا اقتصادي فعاليتونو ک３ ور＇خه کار اخيستل کي８ي 
او يا هم پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د تعليماتنام３ مطابق د عوايدو د 
السته راوړونکي لخوا ساتل کي８ي.  د ماليه ورکوونکي لپاره د شتمن９ د هر 
قلم استهالک مجموعه بايد په ＇و کلونوک３ د شتمن９  له ا請لي قيمت ＇خه 
زيات نه شي. يو حقيقي او حکمي اشخاص د شتمن９ د هغ３ برخ３ لپاره د 
استهالک دعوا نشي کوالي چ３ د ۱۳۸۷ کال د مالياتو قانون د ۷۲ مادې 

پربنس ي３ ور＇خه ماليه  نه ده وضع ک７ې. 
  ９شتمن د  کولو،  ترسره  د  فعاليت  اقتصادي  د  وخت  هغه  اجرت  يا  ماليه   

کي８ي  －２ل  تو－ه  په  ل／＋ت  ضروري  د  لپاره  توليد  د  عوايدو  د  او  ساتلو  د 
چ３  ماليات  هغه  وي.  شوې  متقبل  يا  او  شوي  ورک７ل  ک３  کال  مالي  په  چ３ 
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس وضع شوي او هغه ماليات چ３ د 
اقتصادي فعاليتونو دترسره کولو لپاره د اړين ل／＋ت په تو－ه نه －２ل کي８ي 
، د مجرائي وړ نه دي م／ر داچ３ د مالياتو په قانون ک３ ي３  په اړه په کوم بل  

ډول  وړانديز شوي وي ( لکه د انتفاعي معاملو ماليه ).
  د اور، زلزل３ يا د هر ډول افت له کبله د درې کلونو په موده ک３ منقول او غير

منقول  شتمن９ ته  رسيدلي ضررونه په هماغه اندازه د مجرائي وړ دي چ３ د 
تخريب شوې شتمن９ بيه د اسنادو له مخ３ ！اکل شوي  يا ثابت شوي وي  او 
دا ضرر د بيم３ لخوا ورک７ل شوي نه وي ( دا مجرايي بايد  د ۴ برخ３ په ۷۰ 

کر＊ه ک３ وليکل شي) . 
  او سودا－ريزو  په  مخ３  له  دتعليماتنام３  دمالياتوقانون  باندې  عايداتو  پر 
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اقتصادي فعاليتونو ک３ د نه ترالسه کيدونکو پورونو له کبله من％ته راغلي 
ضررونه،

  د هغه حکمي نهاد لخوا په نغدې تو－ه  د ون６ې －＂３ ورک７ه  چ３ د افغانستان
د نافذو قوانينو پربنس تَاسيس شوي دې. 

  د اقتصادي فعاليتونو د پرمخ وړلو او د د اړوندو قانوني اسنادو پربنس
عوايدو د توليد لپاره د منقول او غير منقول شتمن９ د ساتن３ ل／＋ت.

 ، شاملي８ي  نه  ک３  ل／＋ت  ضروري  او  عادي  په  او  مصرفي８ي  چ３  ل／＋ت  هغه  ＄ين３  
＊ائي  دي.   نه  وړ  مجرائي  د  موخه   په  کولو  پلي  د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو 
چ３ د يو تشبث －＂ه او خالص عوايد د تشبث د خاوند د اسنادو پربنس دهغو خالصو 

عوايدو ＇خه ل８ وي چ３ د مالياتو د قانون له مخ３  ！اکل شوي دي. 

د غيرمجاز ل／＋تونو مثالونه په الندې ډول دي:

 ９تحف３/ډال
  ( لکه  ب６ې ) غير قانوني ل／＋ت
 ３مرست
 ３پر عايداتو باندې مالي
  په هغو  زيرمو ک３ زياتوالي چ３ په قانوني ډول اړين３ نه دي او يا د تيرو

تجربو له مخ３ د پام وړ نه وي. 
   په زيرمو ک３  هغه زياتوالي چ３  قانوني جواز  لري او د تجاربو له مخ３ هم

د توجه وړ دي. 
  د هغو پيرودل  شوو اجناسو بيه چ３ د تشبث د خاونداو يا کارکوونکو لخوا

پلورل  او  دي   شوي  اخستل  کار  ور＇خه  موخه  په  －＂و  کورني  اويا   ＄اني  د 
شوي نه دي.

  د هغو اجناسو بيه چ３ يو ＄ل پيرودل شوي او بيا ＇ه وخت وروسته د پيسو د
بيرته ترالسه کولو په موخه عرضه کوونکي يا توليدوونکي ته  بيرته ورک７ل 

شوي وي.
  ３＂－ هغه ل／＋ت او بيه چ３  د تشبث  د خاوند، کارکوونکو او اداري پرسونل لپاره د

د ترالسه کولو سبب －ر＄ي او د اقتصادي فعاليت  د  پرمخ وړلو لپاره ضروري نه دي.
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  ،د ＄مکو، ودانيو او زيات３ مودې لپاره د استفادې وړ اقالمو ( ماشين آالتو
تجهيزاتو، وسايلو او فرنيچر) ل／＋ت يا د نوموړو اقالمو د بهبود په موخه د 
هغوې په ل／＋ت ک３ اضافه والي.   د مجاز مجرايي ل／＋ت له دې حکم ＇خه 

＇خه مستثني دي.
  د نا＇اپي پي＋و ل／＋ت ، ناوړو پورونو او نورو  ورته  موخو لپاره په ز يرمو

ک３ زيات والي .
  د غير افغان مقيم شخص لخوا بهرنيو هيوادونو ته  د هغو عوايدو له کبله

له  البته  راغلي.  ته  الس  ＇خه   سرچين３  افغاني  له  چ３  ماليات  شوي  ورک７ل 
مواردو نه پرته چ３ په اړوند ي３ کومه معاهده شتون ولري. 

  هغه ماليات چ３ د مالياتو قانون  له مخ３ وضع شوي او هغه ماليات د مجرائي
وړ نه دي چ３ د اقتصادي فعاليتونو د پرمخ وړلو لپاره  د ضروري ل／＋ت تابع 

نه دي، م／ر داچ３ د مالياتو قانون په دې اړه کوم بل ډول حکم ولري.

لوم７ۍ بيل／ه

يو سهامي شرکت په يوه مالي کال ک３ ٨٠٠٠٠٠ افغان９ خالص عوايد الس ته راوړي. 
دا شرکت په يوه مالي کال ک３ د هغو عوايدو له کبله چ３ د تير کال په جريان ک３ ئ３ تر 
السه ک７ي دي  ١٢٠٠٠٠  افغان９ ماليات ورکوي. دا چ３ پرعايداتو باندې د مالياتو 
کسر مجاز نه دي ،  د الف شرکت نشي کوالي د ورک７ل شوو ۱۲۰۰۰۰ افغانيو لپاره د 

مجرايي غو＊تنه وک７ي. 

دويمه بيل／ه

لرونکي  ون６ه  يو  د  تو－ه   بشپ７ه  په  لري  فعاليت  سودا－ريز  مو！رو   چ３  شرکت  الف   د 
لخوا په اختيار ( ملکيت ) ک３  قرار لري . د پلور په موخه نوموړي شرکت  ١٠ －７ندي 
خاوند  شرکت  د  کوي..  خريداري  ده،  افغان９   ١٦٠٠٠٠ ي３  بيه  مو！ر  يوه  د  چ３  مو！ر  
له دوه مو！ر و＇خه د خپل３ کورن３ لپاره کار اخلي  او  پاتي  ٨  مو！ر پلوري ( يو مو！ر  

٢٠٠٠٠٠  افغانيو په بدل ک３ پلوري). 

مجاز  د  شرکت  الف  د    ، شي  ومنل  تو－ه  په  مجرائي  مجاز  د   پيرودن３  ！ول３  چيرې  که 
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مجرايي －＂ه په الندې ډول محاسبه کي８ي: 

الف -    له  پلور ＇خه  السته راغلي عوايد (٢٠٠٠٠٠×   ٨ افغان９)            ١٦٠٠٠٠٠  افغان９

ب -       د پيريدلوارز＊ت (١٦٠٠٠٠ × ۱۰  افغان９)                                            ١٦٠٠٠٠٠ افغان９

ج -     ناخالصه －＂ه                     請فر

اظهارليک بايد سم او په الندې ډول وي:  

الف -   له پلور＇خه السته راغلي عوايد (٨ × ٢٠٠٠٠٠  افغان９)                 ١٦٠٠٠٠٠ افغان９

ب -   د پيريدلو بيه منف３ هغه دوه عرادې چ３                                                   ١٢٨٠٠٠٠  افغان９

د شخصي موخو لپاره کارول کي８ي  (١٦٠٠٠٠ ×٨ افغان９) 

 ج -   ناخالصه －＂ه                                                         ٣٢٠٠٠٠  افغان９

نه  مجرائي  ډول  هي＆  هم   لپاره  ل／＋تونو   الندې  د  پرته  نه  لست   غيرمجاز  پورتني   د 
ورکول کي８ي:  

  د سر－رمي او اعالنونو د ترتيبولو په موخه هغه ل／＋ت چ３ له اقتصادي  يا
سودا－ريزو فعاليتونو سره هي＆ ت７او نه لري،

  د  ون６ې －＂３، ！ک＂ان３، حق االمتياز ، کراي３، کميشن، اجورې، معاشونو
ل／＋تونه او نور هغه ورته ل／＋تونه چ３ حکمي اشخاص ي３ بايد د مالياتو 
قانون د احکامو پربنس له هغونه  ماليه وضع ک７ي  او  ونشي ک７اي  چ３ دغه 

مالي３ وضع ک７ي ،
  هرهغه －ي،  نماينده  مستقله  نا  شخص   ميشت  غير  د  ک３  افغانستان  په 

ل／＋ت چ３ غرمقيم شخص ته ورکول کي８ي او ياي３ په خپله مصرفوي يا هر 
هغه شخص ته ورک７ې چ３ له ده سره اړيک３ لري.  

  شخصي ل／＋ت د مجرائي وړ نه دي چ３ الندې موارد په ک３ شامل دي :
   و ته  د  هغوې  او ياد هغوې د کورن９ د －＂و او請هغه ل／＋ت چ３ اشخا

خو＊３ لپاره ورکول کي８ي.
  ،３بيارغاون ساتن３،  د  استو－ن％ي  د  دکورن３  دده  او  ورکوونکي  ماليه  د 
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کور  او  استو－ن％ي  هغه  د  يا   ، ل／＋ت  تجهيزاتو  او  ساختمان    ، بهبودي 
ل／＋ت چ３ ماليه ورکوونکي د ＄ان د استو－ن３ او يا هم د کورن９ د استو－ن３ 

لپاره غوره ک７ي دي
  ،د شخصي پورونو له درکه ！ک＂انه
  د کار ＄اې ته د ت， او رات，  ل／＋ت او يا د شخصي موخو لپاره  دسفر

ل／＋ت، 
  او دحادثاتو  ژوند،  د  لپاره   ساتن３  د  دکورن９  ده   د  او  ورکوونکي  ماليه  د 

روغتيا بيم３  ل／＋ت، 
  د هغ３ شتمن９ د ساتن３ لپاره د هر ډول بيم３ ل／＋ت چ３ د شخصي موخو

لپاره ور＇خه کار اخستل کي８ي.

١٠ ۶ کر＊ه – اعالنونه  او سر－رمي 

مالياتي  د  بايد  رقم  مجموعي  ل／＋ت  د  سر－رميو  او  اعالنونو  د  ک３  اوږدو  په   کال  د 
اظهار ليک ( د هغو اعالنونو او سر－رميو د ل／＋ت نه  پرته چ３ په نيغ ډول له اقتصادي 

يا سودا－ريز فعاليت سره ت７او نه لري )  په  ۶۱۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٢٠ ۶  کر＊ه – نه ترالسه کيدونکي پورونه  

پوره  ستاس３  اشخاص  نور  چ３   پرته  نه  رقمونو  هغو  له   ) رقم  مجموعي  پورونو  دهغو 
وړي دي) چ３ د نه ترالسه کيدونکو  پورونو په تو－ه －２ل کي８ي په ۶٢٠ کر＊ه ک３ ليکل 

کي８ي. 

يو ماليه ورکوونکي په الندې حاالتو ک３ کوالي شي په يوه مالياتي کال ک３ دنه ترالسه 
کيدونکو پورونولپاره مجرايي ترالسه ک７ي:  

  ３ک عوايدو  وړ  مالي３  په  ورکوونکي  ماليه  د  دمخه  ال  چ３  رقم  هغه  پور  د 
شامل شوي وي 

  دکال په اوږدوک３ د ماليه ورکوونکي له حساب نه حذف شوي پورونه
  نشي بيرته  پور  چ３  ولري  شواهد  مناسب  لپاره  ددې  بايد  ورکوونکي  ماليه 

ترالسه کيداي 
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بيل／ه: 
احمد اعالناتي شرکت د ور＄پا１و او راډيويي شبکو لپاره اعالناتي خدمتونه وړاندې 
کوي. د يوه ت７ون له مخ３ نوموړي شرکت  په هره مياشت ک３ د شيراز رس＂وران اعالنونه 
ک３   بدل  په  خدمت  ددې  ته   رس＂وران شيراز  او  خپروي  ليارې  له  راډيو  او  ور＄پا３１  د 
۵۰۰۰ افغانيو بل استوي. شيراز رس＂وران په يوه مياشت ک３ دغه پيس３ نه ورکوي 
وروستي  له  محاسب３  د  شرکت  احمد  د  داچ３  کوي.  فسخ  ت７ون  دا  شرکت  احمد  د  او 
سيس＂م ＇خه کار اخلي او داچ３ اعالناتي خدمتونه ي３ ال له وړاندې نه وړاندې ک７ي او 
۵۰۰۰ افغاني ي３ ال پخوا په خپلو عوايدو ک３ شامل３ ک７ي دي. شرکت کو＊（ کوي 
چ３ پيس３ السته راوړي او په پايله ک３ رس＂وران خپل فعاليت ＄ن６وي. د احمد شرکت 
ددې لپاره چ３ پور بيرته نشي ترالسه کيداي مناسب شواهد لري او کوالي دغه رقم د 
نه ترالسه کيدونکي پور په تو－ه و－２ي او دهغه رقم لپاره پرعايداتو باندې د مالياتو د 

کسر غو＊تنه وک７ي چ３ نشي ترالسه کيداي. 

ياددا＊ت: که چيرې يورقم د نه ترالسه کيدونکي پورپه تو－ه وليکل شي ول３ پوره وړي 
بيا وروسته دغه رقم په بشپ７ه تو－ه او ياي３ يوه برخه ورک７ي، دا رقم د عوايدو په تو－ه 

－２ل کي８ي.   

۶٣٠ کر＊ه –  د انتفاعي معاملو٪  ٢  ورک７ل  شوې يا د ورک７ې وړ 
ماليه 

په مالي کال ک３ د انتفاعي معاملو د ٪  ٢ د ورک７ل  شوې  يا د ورک７ې وړ مالي３ رقم 
بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل شي. د  دريم جدول ۶۰ کر＊３ ( چ３ د مالياتي الر＊وود په 

دريمه ضميمه ک３ شتون لري) رقم بايد په ۶۳۰ کر＊ه ک３ وليکل شي.  

د انتفاعي معاملو ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ ماليه په عين مالياتي کال ک３ د مالي３ 
وړ عوايدو د محاسب３ پر مهال د مجرائي وړ ل／＋ت په تو－ه －２ل کي８ي.

د انتفاعي معاملو د ٢٪  مالي３ په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه ددې 
معاملو   انتفاعي  د   ) الر＊وود  مالياتي  دريم  هم  يا  او  ضميم３  دريم３  الر＊ود  مالياتي 

٢٪   او  ٥٪ ماليه) ته مراجعه وک７ۍ.
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۶٤٠ کر＊ه - د انتفاعي معاملو٪ ٥  ورک７ل  شوې يا د ورک７ې وړ ماليه 
په مالي کال ک３ د انتفاعي معاملو٪ ٥  ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ مالي３  رقم بايد  په 
دې کر＊ه ک３ وليکل شي.  د  دريم جدول ۲۱۰ کر＊３ ( چ３ د مالياتي الر＊وود په دريمه 

ضميمه ک３ شتون لري) رقم بايد په ۶۴۰ کر＊ه ک３ وليکل شي.  
د انتفاعي معاملو ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ ماليه په عين مالياتي کال ک３ د مالي３ 

وړ عوايدو د محاسب３ پر مهال د مجرائي وړ ل／＋ت په تو－ه －２ل کي８ي.

د انتفاعي معاملو د٪ ۵  مالي３ په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه ددې 
مالياتي الر＊ود دريم３ ضميم３ او يا هم دريم مالياتي الر＊وود ( د انتفاعي معاملو٪  

٢   او٪  ٥ ماليه) ته مراجعه وک７ۍ.

۶۵۰  کر＊ه -  د انتفاعي معاملو  ٪ ١٠  ورک７ل  شوې يا دورک７ې وړ ماليه

په مالي کال ک３ د انتفاعي معاملو د ١٠٪  ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ مالي３  رقم بايد 
په ۶٥٠ کر＊ه ک３ وليکل شي. د  دريم جدول ۲۰ کر＊３ ( چ３ د مالياتي الر＊وود په 

دريمه ضميمه ک３ شتون لري) رقم بايد په ۶۵۰ کر＊ه ک３ وليکل شي.  

د انتفاعي معاملو ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ ماليه په عين مالياتي کال ک３ د مالي３ 
وړ عوايدو د محاسب３ پر مهال د مجرائي وړ ل／＋ت په تو－ه －２ل کي８ي.

موخه  په  کولو  ترالسه  د  معلوماتو  زياتو  د  اړه  په  مالي３    ۱۰ د٪  معاملو  انتفاعي  د 
انتفاعي  د   ) الر＊وود  مالياتي  دريم  هم  يا  او  ضميم３  ＇لورم３  الر＊ود  مالياتي  ددې 

معاملوماليه) ته مراجعه وک７ۍ.

٦٠ ۶کر＊ه - د مسافر وړونکو او بار وړونکو نقليه وسايطو ل／＋ت

د مسافر وړونکو او باروړونکو نقليه وسايطو د ل／＋ت هغه رقم بايد محاسبه ک７ل شي 
په  کال  دمالي  او  لري  ت７او  سره   کولو  زيرمه  راوړلواو  السته  توليد،  له  عوايدو  د  چ３ 
اوږدوک３ السته راغلي دي.  د دې ډول ل／＋تونو ＊３ بيل／３ د واسطو( مو！رو) عادي 
کارونه  لکه د مو！رو ترميم ، د ！ايرونو بدلولو او د ماشين  (انجن) ساتنه او ＇ارنه په 
کوچنيو کارونکو ک３ شاملي８ي اما په هغو ل／＋تونو ک３ نه شاملي８ي چ３ د شتمن９ په 

پان／ه ايز ارز＊ت ک３ زياتوالي راولي.   
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۶٧٠  کر＊ه - د نا＇اپي پي＋و او آفتونو له امله تاوانونه  

دغه تاوانونه له هغه ضرر يا تخريب ＇خه عبارت دې  چ３ د اور، زلزل３ او يا د کوم بل 
ډول  آفت له کبله منقول اوغير منقول شمتن９ ور＇خه زيان منه کي８ي اود بيم３ لخوا هم 
نه جبران کي８ي. د دغو تاوانونولپاره ددرې کلونو په موده ک３ مجرايي ورکول کي８ي ( په 

يوه کال ک３ ورته د دريم３ برخ３ لپاره ورکول کي８ي ).  

ددغه مالياتي الر＊ود په ۱۰ ضميمه ک３ د دغه ډول زيانونو له فورم３ ＇خه بايدد زيان 
شي.   کيداي  غو＊تنه  ئ３  لپاره  مجرائي  د  چ３  شي  وکارول  ک３  محاسبه  په  رقم   هغه  د 

ددغ３ فورم３ يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 
شي.  وساتل  ک３  دوسيه (اسنادو)  په  ورکوونکي  ماليه  د  بايد  کاپي  يوه  فورم３  ددغ３ 
پر عايداتو باندې د مالياتو له کلني اظهارليک سره د دغه سند ضميمه کولو ته اړتيا 

نشته.

۶٨٠  کر＊ه - کميشن او فيس

او  عادي  د  او  شوي  ورک７ل  ک３  بدل  په  خدمتونو  د  چ３  رقم   فيس  او  کميشن  هغه  د 
ضروري ل／＋تونو له جمل３ ＇خه شميرل کي８ي  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۶٩٠  کر＊ه - عادي استهالک

د لوم７ي جدول  په ٢٠٠  کر＊ه ک３ دعادي استهالک ل／＋ت ( چ３ ددې مالياتي الر＊ود 
په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري) بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل شي. 

الر＊ود  مالياتي  دغه  د  لپاره   کولو  ترالسه  د  معلوماتو  زياتو  ال  د  اړه  په  استهالک  د 
استهالک   د   ) ضميم３    ۱۱ او  استهالک)  عادي   ) جدول  ،لوم７ي   ضميم３  لوم７ۍ  د 

کمپيو！ري پاڼ ) ته مراجعه وک７ۍ.

۷٠٠   کر＊ه -  چ＂ک استهالک

  ۲ د  لري)   شتون  ک３  ضميمه  په  الر＊وود  مالياتي  د  چ３   ) ل／＋ت  استهالک  چ＂ک  د 
جدول له ١٠٠  کر＊３ ＇خه په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

مالياتي  دغه  د  لپاره  کولو  ترالسه  د  معلوماتو  زياتو  ال  د  اړه  په  استهالک  دچ＂ک  
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ضميم３  پا１و۱۱  کمپيو！ري  د  او   ( استهالک  چ＂ک   ) جدول   ۲  ، ضميم３  د۲  الر＊ود 
ته مراجعه وک７ۍ.

۷۱٠ کر＊ه -  د ون６ې ورک７ل شوې －＂ه 

د هغ３ ون６ې －＂３ رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي  د شرکت لخوا ورکول شو دي. ماليه 
ورکوونکي بايد په دې حالت ک３ د افغانستان د قوانينو پربنس رامن％ته شوي حقوقي 

شخصيت وي.

راغلو  السته  له  چ３  دي  عبارت  ＇خه  ويش  هغه  له  شتمن９  او  پيسو  د  －＂ه  ون６ې  د 
عوايدو ＇خه د شرکت لخوا  ون６ه لرونکو او شريکانو ته ورکول کي８ي. د ون６ې －＂ه د 

الندې حکمونو تابع ده: 

  د ون６ې هغه －＂ه چ３ د نغدو پيسو په شکل  د ماليه ورکوونکي له عوايدو
＇خه ورک７ ل شوې ده ، د مجرايي وړ ده.په دې اړوند  استثنايي حاالت هغه 
دي چ３  ورک７ې د مجرايي وړ نه وي ، په دې معني چ３  پرورک７ه باندې ماليه 

نه ده وضع شوې او د عوايدو لوي رياست ته نه ده ورک７ ل شوې. 
  د ون６ې ورک７ل شوې －＂ه چ３ په هرډول ضمانت سره وي، د ماليه ورکوونکي

له عوايدو ＇خه د مجرايي وړ نه ده
  د ون６ې هغه －＂ه چ３ د پيسو په ب２ه ورکول کي８ي، د ورک７ې پرمهال د السته 

هغه  ون６ې  د  ول３  کي８ي.  －２ل  تو－ه  په  عوايدو  وړ  مالي３  د  کس  راوړونکي 
السته  د  پرمهال  ورک７ې  د  کي８ي،  ورکول  ب２ه  په  ضمانت  هرډول  د  چ３  －２ه 
راوړونکي کس د مالي３ وړ عوايدو په تو－ه نه －２ل کي８ي.  له پلور ، تبادل３ 
، بيرته ورک７ې او د ضمانت له لي８د ＇خه السته راغلي عوايد د مالي３ تابع/

وړ عوايد －２ل کي８ي. 

لوم７ۍ بيل／ه

اديب او وحيد په جال تو－ه په ( الف)  افغاني سهامي شرکت ک３  ٥٠   ون６ې لري. يعن３ 
د (الف) په شرکت ک３ ۱۰۰ نا پلورل شوې ون６ې پات３ دي. ددې شرکت په حساب ک３ 
١٠٠٠٠٠٠ افغان９ －＂ه جمعه شوې ده.  شرکت  اديب او وحيد ته زياته ون６ه 請ادروي 
چ３ هره ون６ه ي３ ٩٠٠٠ افغان９ ارز＊ت لري.  د الف شرکت نشي کوالي د زياتو ن６و د 

ويش له امله کوم رقم وضع ک７ي. 
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دويمه بيل／ه

اديب او وحيد په جال تو－ه په ( ب)  افغاني سهامي شرکت ک３  ٥٠   ون６ې لري. يعن３ د 
(ب) په شرکت ک３ ۱۰۰ نا پلورل شوې ون６ې پات３ دي. د ب شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ افغان９ 
هريوه  چ３  ورکوي  ون６ې  پور  د  ته  وحيد  او  اديب  شرکت  نوموړي  لري.  －＂ه  مجموعي 
ون６ه ۱۰۰۰۰ افغان９ ارز＊ت لري. د ب شرکت نشي کوالي د پورتنيو ون６و ار＊ت له 

خپلو مالي３ وړ عوايدو ＇خه وضع ک７ي.  

دريمه بيل／ه 

او وحيد په جال تو－ه په ( ج)  افغاني سهامي شرکت ک３  ٥٠  ون６ې لري.  يعن３ د (ج) په 
شرکت ک３ ۱۰۰ نا پلورل شوې ون６ې پات３ دي. ددې شرکت په حساب ک３ ۱۰۰۰۰۰۰ 
افغان９ －＂ه جمع شوې ده.  نوموړي شرکت د « د»  ۲۰۰ ون６ې په واک ک３ لري او دغه 
ج  د  لري.  ارز＊ت  افغان９   ۱۰ ون６ه  هره  شرکت  د"   د"  ورکوي.  ته  وحيد  او  اديب  ون６ې 
شرکت نشي کوالي د " د"   شرکت د ون６و ارز＊ت (چ３ ويشي ي３) ته له خپلو مالي３ وړ 
عوايدو ＇خه مجرايي ورک７ي.  د" د" شرکت له ون６و سره د نورو شتمنيو د اقالموپه ＇ير 

معامله کي８ي.  

＇لورمه بيل／ه :
 

اديب او وحيد په جال تو－ه په ( ذ)  افغاني سهامي شرکت ک３  ٥٠  ون６ې لري. د (ذ) په 
شرکت ک３ ۱۰۰ نا پلورل شوې ون６ې پات３ دي. ددې شرکت په حساب ک３ ۱۰۰۰۰۰۰ 
افغان９ －＂ه جمع شوې ده.  د (ذ) شرکت  د (ر) شرکت لخوا 請ادر شوي د ون６ې پورونه 
په واک ک３ لري چ３ ۲۰۰۰۰۰ افغان９ ارز＊ت لري. د (ذ) شرکت اديب او وحيد ته د 
پور  د  شرکت  (ر)  د  کوالي  شرکت  (ذ)  د  ورکوي.  ون６ې  ارز＊ت  په  افغانيو   ۲۰۰۰۰۰
ون６ې د ارز＊ت لپاره له خپلو مالي３ وړ  عوايدو ＇خه مجرايي ورک７ي. د» ر" شرکت له 

ون６و سره د نورو شتمنيو د اقالموپه ＇ير معامله کي８ي.  
د ون６و ورک７ل شوې －＂３ په الندې ډول دي: 

  ،هغه －＂ه په نغدي ب２ه شريکانو ته ورکول کي８ي
  وضع شوې او دولت ته ورک７ل شوې ماليه

هغه －＂ه چ３ د پيسو په ب２ه ورکول کي８ي ، ۸۰ فيصده ي３ ون６ه لرونکي او ۲۰ فيصده ي３ 
دولت ته ورکول کي８ي. 
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کيداي شي بهرني شرکتونه خپل فعاليتونه د نامستقلو نمايند－يو ( چ３ په افغانستان 
ک３ ثبت او راجس＂ر نه دي) او يا مستقلو نماينده －يو ( چ３ په افغانستان ک３ ثبت او 
راجس＂ر دي) له ليارې ترسره ک７ي.  پرنامستقلو نمايند－يو باندې د مالي３ فيصدي ٪ ۲ 
ده. دا فيصدي له هغ３ فيصدي سره مساوي ده چ３ د ون６ې پر－＂３ باندې تطبقي８ي.  په 
افغانستان ک３ له يوې نمايند－ي ＇خه بل３ نمايند－９ او يا يو غيرميشت شرکت  ته د －＂３ 

ويش  د ون６ې －＂３ په تو－ه －２ل کي８ي  او د موضوعي مالي３ (٪ ۲۰ نورم)  تابع －ر＄ي. 

د ون６ې هغه فرضي －＂ه چ３ د نمايند－يو لخوا ورکول کي８ي يو کسر کيدونکي ل／＋ت 
د  چ３   داده  موخه  مالي３  د  باندې   ３＂－ پرفرضي  ون６ې  د  نمايند－９  يوې  د  ＄که  دي 

افغاني نمايند－يو او سهامي شرکتونو د ک７ن３ چارې سره ورته /مشابه ک７ل شي. 

ورک７ل  برخوته  نورو  شرکت  د  لخوا  نمايند－３  غيرمستقل３  د  چ３  اړه  په  ورک７و  دهغو 
شوي دي، د نمايند－ي  دفترونه او اسناد بايد بررسي شي او کنه. که چيرې شرکت په 
مالي کال ک３ －＂ه ترالسه ک７ې وي او د کال د پاي په بيالنس ک３ د －＂３ په تو－ه نه وي 
دغه  ون６ې  د  کي８ي.  －２ل  تو－ه  په   ３＂－ ون６ې  شوې  ويشل  د  －＂ه  نوموړې  ک７ې،  شامله 
فرضي －＂ه د موضوعي مالي３ تابع ده.  د ون６ې －＂３ په اړه د رپوټ ورکولو په اړوند 

پرعايداتو باندې د مالياتو قانون تعليماتنام３ ته مراجعه وک７ۍ. 

۷۱۰ ( الف) کر＊ه – له ورك７ل شوې ون６ې －＂３ ＇خه وضع شوې ماليه

آيا له ورك７ل شوې ون６ې －＂３ ＇خه ماليه وضع شوې ده؟   په ۷۱۰ (الف ) کر＊ه ک３ د 
«هو " او يا "نه"   ＄واب وليک９. 

 وضع شوې ماليه بايد له هغ３ مياشت３ له پاي نه وروسته چ３ ماليه په ك３  ورك７ل شوې 
ده  د راتلونك３ مياشت３ تر ۱۰ ور＄３ پورې د مالي３ وزارت په بانکي حساب ک３  ور 
ك７ل شي. البته دا کار د الندې فورمو نه د کار اخيستن３ په 請ورت ک３ ترسره کيداي 
شي: د موضوعي مالي３ فورمه،  د ！ک＂ان３ ، د ون６ې －＂３ او حق االمتياز په موخه د 

بانکي اماناتو فورمه.. دا فورم３ د عوايدوله لوي رياست ＇خه ترالسه کيداي شي. 
 

زياتو  د  اړه   په  مالي３  موضوعي  د  باندې  االمتياز  حق  او  ！ک＂ان３   ،  ３＂－ پر  ون６ې  د 
معلوماتو د ترالسه کولو لپاره پرعايداتو باندې د مالياتو تعليماتنام３  او يا ۱۰ الر＊وود 

( پر！ک＂ان３، د ون６ې پر－＂３ او حق االمتياز باندې موضوعي ماليه) ته مراجعه وک７ۍ. 
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۷۲۰ ( الف)   کر＊ه -  له هيواد ＇خه بهر ضرر/تاوان 

آيا له هيواد ＇خه بهر ضرر شته ؟  ددغ３ پو＊تن３ مثبت ( هو) او  منفي ＄واب ( نه ) بايد 
په ۷۲۰ ( الف ) كر＊ه ك３ وليك９.

 
په  دې کر＊ه د ضرر  مجموعه نه ليکل کي８ي،  يوا＄３ پک３ د» هو" او "  نه"   ＄واب 

ليکل کي８ي.  

د بهرنيو تاوانونو لپاره له هغو عوايدو نه مجرايي نشي ورکول کيداي چ３ په افغانستان 
ک３ له سودا－ريز فعاليت ＇خه السته راغلي دي.  بهرني تاوانونه بايد له بهرنيو عوايدو 
سره ت７او ولري. بهرنيو تاوانونوته يوا＄３ له هغ３ －＂３ نه مجرايي ورکول کي８ي چ３ له 
بهرنيوفعاليتونو ＇خه السته راغلي دي . دغه ډول تاوانونو ته له کورنيو فعاليتونو＇خه 

د السته راغل３ －＂３ ＇خه مجرايي نه ورکول کي８ي. 

١٣٨۵ مالي كال له پيل نه بهرني تاوانونه يوا＄３ دمالي３ وړ بهرنيو عوايدو ＇خه  د 
د مجرايي وړ دي. کيداي شي هغه ميشت شرکتونه چ３ له هيواد ＇خه بهر اقتصادي 
دغه  ک３  وختونو  تيرو  په  شي.  مخ  سره  تاوان  له  ک３  هيواد  بهرني  په  لري،  فعاليتونه 
پرعايداتو  کال   ۱۳۸۴ د  وه.  وړ  مجرايي  د  هم  کورنيوعوايدو＇خه  له  تاوانونه  ډول 
له  وري  د  کال   ۱۳۸۵ د  چ３   )  پربنس بدلونو  نويو  د  ک３  قانون  په  مالياتو  د  باندې 
ددغه  ک３  بهر  په  يوا３＄  تاوانونه  ډول  دغه   ، دي)  وړ  کيدو  پلي  د  ＇خه  ني＂３  لوم７ۍ 
له  نهاد  نوموړي  د  دننه   هيواد  د  دي.   وړ  مجرايي  د  ＇خه  عوايدو  راتلوونکو  د  نهاد 

اوسنيو عوايدو دغه تاوانونه د مجرايي وړ نه دي. 

د  ماليو  شوو  ورک７ل  د  ک３  بهر  (په  جدول   ۷ ولرۍ،  تاوانونه  بهرني  تاسو   چيرې  كه 
مجرائي محاسبه) بايد پشپ７ او كاپي ي３ بايد له  مالياتي اظهارليك سره  ضميمه ك７ۍ. 
په دې اړه  د زياتو معلوماتو د ترالسه كولو لپاره  د ۷ جدول ۷ ضميم３ ( د بهرن９ مالي３  

د مجرايي  محاسبه )  ته مراجعه وك７ي.  ۷ جدول په ۱۴ ضميمه ك３ شتون لري. 

د بهرني تاوانونو په اړه د زياتو معلوماتو د ترسره کولو لپاره د ۷ جدول ۷ ضميم３ ( 
په بهرک３ د ورک７ل شوې مالي３ د مجرايي محاسبه) ته مراجعه وک７ۍ. ۷ جدول په ۱۱ 

ضميمه ک３ موجود دي. 
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۷۳۰ کر＊ه - بيمه
د هغ３ بيم３ رقم بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل شي چ３ دشمتن９ دبيم３ په موخه ورک７ل 
شوي دي. حق البيمه د اقتصادي فعاليتونو  د ترسره کولو لپاره عادي او قانوني ل／＋ت 

بلل کي８ي او په بشپ７ه تو－ه د مجرائي وړ ده.

۷۴۰ کر＊ه -  ！ک＂انه  
شوې  ورک７ل  لپاره   پور  کاري  د  چ３  کي８ي  ليکل  رقم  هغه  ！ک＂ان３  د   ک３  کر＊ه  دې  په 
دي. هغه ！ک＂انه چ３ د سودا－ريزو فعاليتونو د ترسره کولو لپاره د پور په تو－ه ورک７ل 
شوې  ورک７ل  تو－ه  په  پور  شخصي  د  چ３  ！ک＂انه  هغه  ول３   ، ده  وړ  مجرائي  د  ده   شوې 
ده،  د مجرا４ي وړ نه ده. شخصي پور هغه پور  دي چ３ د شخصي －＂３ اخستن３ په موخه 
سودا－ريز  د  وي.   شوي  اخيستل  لپاره  پيرودلو  د  شتمن９  يا  او  خدمتونه  اجناسو،  د 
فعاليت پورله هغه پور ＇خه عبارت دې  چ３ د اجارې، دوباره پلور، د اجناسو توليد، 
خدمتونو او نورو اقتصادي موخو په خاطر د ＄مک３، تعميرونو، تجهيزاتو، اجناسو 

او داس３ نورو د پيريدلو لپاره ترالسه شوي وي.

ورک７ل شوي ！ک＂انه  د الندې ارقامو مجموعه ده :

 پور ورکووني ته ورک７ل شوې  ！ک＂انه: جمع
  د هغ３ مالي３ وضع  چ３ د دولت حساب ته  ورکول کي８ي

کله چ３ ！کتانه ورکول کي８ي  ٨٠٪  ي３  بيمه ورکوونکي او ٢٠٪ ي３ دولت ته ورکول 
مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  لپاره  ورکولو  رپوټ  د  اړه  په  شرطونو  د  ！ک＂ان３  د  کي８ي. 

قانون الر＊وود ته مراجعه وک７ۍ. 

وضع شوې ماليه بايد له هغ３ مياشت３ له پاي نه وروسته چ３ ماليه په ك３  ورك７ل شوې 
ده  د راتلوونك３ مياشت３ تر ۱۰ ور＄３ پورې د مالي３ وزارت په بانکي حساب ک３  ور 
ك７ل شي. البته دا کار د الندې فورمو نه د کار اخيستن３ په 請ورت ک３ ترسره کيداي 
شي: د موضوعي مالي３ فورمه،  د ！ک＂ان３ ، د ون６ې －＂３ او حق االمتياز په موخه د 

بانکي اماناتو فورمه.. دا فورم３ د عوايدوله لوي رياست ＇خه ترالسه کيداي شي. 
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۷۴۰  (الف ) کر＊ه –  له ورک７ل شوې ！ک＂ان３ ＇خه وضع شوې ماليه

آيا له  ورک７ل شوې ！ک＂ان３ ＇خه ماليه وضع شوې ده؟  په ۷۴۰ کر＊ه ک３ د « هو" يا " 
نه"  ＄واب وليک９. 

د ون６ې －＂３ ، ！ك＂ان３ او حق االمتياز  د موضوعي مالي３ په اړه  د زياتو معلوماتو د 
ترالسه كولو لپاره  پرعايداتو باندې دمالياتو قانون تعليماتنام３   او يا  ۱۰ الر＊وود (" د 
！ك＂ان３ ، ون６ې －＂３  او حق المتياز  موضوعي ماليه) تر سرليك الندې ته مراجعه وك７ي. 

۷۵۰ کر＊ه -  حقوقي او مسلکي خدمتونه

د هغو حقوقي او مسلکي خدمتونو رقم  بايد په دې کر＊ه ک３ وليکل شي له کوم  ＇خه 
کار  ک３   کولو  ذخيره  او  راوړلو  السته  توليد،  په  عوايدو  د  ورکوونکي  ماليه  د  چ３ 
اخستل شوي دي . محاسبوي ، تفتيشي  او حقوقي خدمتونه هم په دې رقم ک３ شامل 

دي.

۷۶۰  کر＊ه –   د دفتر ل／＋ت

د دفتر هغه ل／＋ت  چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو په توليد، السته راوړلو او ذخيره 
کمپيو！ر،  قرطاسسيه،  د  کي８ي.   ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  دي،  شوي  مصرف  ک３  کولو 
په  دې  دفتر  د  ل／＋ت   نورشيانو  داس３  او  وسايل  پاکولو  د  فتر  د  د  او  ماشين  چاپ  د 

ل／＋ت ک３ شامل دي.

۷۷۰ کر＊ه –  ترميم ، ساتنه او ＇ارنه (حفظ و مراقبت) 

د  ترميم او ساتن３ هغه رقم په دې کر＊ه ليکل کي８ي چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو 
ماليه  د  ډول  ل／＋ت  د  دي.  شوي  مصرف  ک３  کولو  ذخيره  او  راوړلو  السته  توليد،  په 
ورکوونکي د تشبث د ډول په پام ک３ نيولوسره توپير لري.  ترميم او ساتنه له اساسي 
ل／＋ت ＇خه نه －２ل کي８ي، يعن３ دغه کار نه دپان／３ د زياتوالي سبب －ر＄ي او نه هم  د  

شتمن９ د ثابت ارز＊ت  د زياتوالي سبب －ر＄ي .

د ودان３ رن／ول د ترميم، ساتن３ او مراقبت ＊ه بيل／ه ده ، اما په تعميرک３ اساسي 
ترميمات د يوې نوې کو！３ له جوړولو ＇خه عبارت دي. 
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۷۸۰  کر＊ه -  د کرائ３ يا اجارې ل／＋ت 

ماليه  د  چ３  کي８ي  ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  مبلغ   ورک７ې  د  اجارې  يا  کرائ３  هغ３  د 
دي.   شوي  مصرف  ک３  کولو  ذخيره  او  راوړلو  السته  توليد،  په  عوايدو  د  ورکوونکي  
ددغه ډول ورک７و يوه بيل／ه د هغ３ کرايه شوې فابريک３ لپاره دکراي３ ورک７ه ده  چ３ د 
اجناسو د توليد لپاره  ور＇خه کار اخستل کي８ي  او ماليه ورکوونکي بيا توليد شوي 

اجناس پلوري.

دورک７ل شوې کراي３ مجموعه په الندې ډول ده: 

 هغه کرايه چ３ مؤجر ته ورکول کي８ي، او
 ３وضع شوې او دولت ته ورک７ل شوې  مالي

په  ＄ينوحاالتو ک３ دا ＇ر－نده  نه وي چ３ آيا دغه معامله د شتمن９ له کرائ３ پورې اړه 
لري اويا دا چ３ نغدي پور د جايداد د تضمين لپاره برابر شوي دي. . 

ددې موضوع د ＇ر－ند والي په موخه د عوايدو لوي رياست حقايق او حاالت په پام ک３ 
نيسي. د موضوع په ＇ر－ند والي ک３ عمده فکتور د جايداد قانوني مالکيت دي. 

که چيرې په يوه معامله ک３ د يوې شتمن９ ( يا ديوې برخ３) حقوقي مالک له شتمن９ 
  » د  ته  معامل３  دغ３  ک７ي،  السه  تر  پيس３  کس  بل  ک３   بدل  په  اخستن３   ３＂－ د  ＇خه 

اجارې « معامله ويل کي８ ي .

که چيرې په يوه معامله ک３ د پيسو په بدل ک３  بل کس ت د  حقوقي مالکيت انتقال 
ومومي ،  دغ３ معامل３ ته  د « پلور « معامله  ويل کي８ي  سره له دې چ３ د «تصور» 

کلمه مهمه ده.  
 که چيرې د اجارې وخت يا موده له ١٢ مياشتو ＇خه زياته شي اوله پورتنيو ال ملونو 
＇خه يو يا زيات  الملونه شتون ولري ،  د مالياتي موخو پربنس دې معامل３ ته  «  د 

کراي３ له ليارې د شتمن９ د پيرودلو"  معامله ويل کي８ي . 

مختلفو  د  مجرايي  د  عوايدو  د   ) －انو  موضوع  مالياتي  شمير  يو  پر  ！اکنه   ډول  دغه 
ډولونو په －６ون) باندې اغيزه  لري.  د زياتو معلوماتو د ترالسه کولولپاره پرعايداتو 

وباندې د مالياتو تعليماتنام３ ته مراجعه وک７ۍ.           
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پورتني موضوعات پرمالياتي موضوعاتو ( لکه دعوايدو ！اکل/معلومول او د کسراتو 
مختلف ډولونه)باندې اغيزه لري. 

۷۸۰  (الف)  کر＊ه –  د کرائ３  او اجارې  پرورک７و وضع شوې ماليه

آيا له ورک７ل شوې کرائ３ يا اجارې ＇خه ماليه وضع شوې ده؟  په ۷۸۰ ( الف ) کر＊ه ک３  
د ( هو )  يا ( نه )  ＄واب  وليک９.

۷۹۰  کر＊ه –  حق االمتياز  او اړوند ل／＋تونه 

په دې کر＊ه ک３ د حق االمتياز  او نورو هغو اړوندو ل／＋تونو هغه رقم وليک９ چ３ 
د تشبث د فعاليت لپاره ، د عوايدو په موخه د جايداد ترالسه کولو لپاره، د عوايدو د 

توليد لپاره ورکول کي８ي . 

 ورک７ل شوي حق االمتياز  د الندې اقالمو مجموعه ده :

  مالک ته ورک７ل شوي حق االمتيازونه : او
   وضع شوې  ماليه چ３ دولت  ته  وركول کي８ي

د حق االمتياز  د ورک７ې پرمهال ،٪ ٨٠ ئ３  مالک  (امتياز لرونکي) او٪   ٢٠ئ３  دولت 
ته ورکول کي８ي. 

  د حق االمتياز د ورک７ې د مکلفيتونو په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه كولو لپاره د 
مالياتو قانون تعليماتنام３ ته مراجعه وك７ۍ. 

۷٩٠ ( الف )  کر＊ه - د  حق االمتياز پر ورک７ه وضع شوې ماليه 

آيا له ورك７ل شوي  حق  االمتياز ＇خه ماليه  وضع شوې ده؟  په ۷۹۰ ( الف ) کر＊ه ک３  
د ( هو )  يا ( نه )  ＄واب  وليک９.

۸۰۰ كر＊ه - تداركات   او اجناس

سودا－رۍ  او  د  تشبث  د  يا  توليد  د  عوايدو  رقم  (د  شوي  ورک７ل  درکه   له  تدارکاتو  د 
لپاره عادي او اړين ل／＋ت دي) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . 
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۸۱۰ كر＊ه – د جواز فيس  او دکسر وړ نورې ورک７ل شوې مالي３

هره هغه ماليه او يا محصول  د مجرايي وړ ده چ３ د اقتصادي فعاليت د ترسره کولو 
ساتن３  د  شتمن９  د  موخه  په  توليد  د  عوايدو  د  يا  او  لپاره   توليد  د  عوايدو  لپاره،د 
لپاره  د اړين ل／＋ت  په تو－ه －２ل کي８ي  البته که چيرې د مالي کال په اوږدو ک３ ورک７ل 
شوي وي. په دې ماليو ک３ هغه  ۲ فيصده مالي３ هم شامل３ دي چ３ پرعايداتو باندې د 
مالياتو قانون پربنس پرتوريدي اجناسوباندې تطبيقي８ي.  هغه مالي３ چ３ پرعايداتو 
باندې د مالياتو قانون پر بنس تطبيقي８ي او هغه مالي３  چ３ د تشبث د اړينو ل／＋تونو 
په تو－ه نه －２ل کي８ي، په دې ک３ نه دي شامل３. دا ډول مالي３ د مجرائي وړ نه دي م／ر 
دا چ３ په اړه ي３ د مالياتو په قانون ک３ کوم بل ډول حکم موجود وي. د ماليو او جواز 

مرقم  په ۸۱۰ کر＊ه ک３ وليک９ 

لوم７ۍ بيل／ه

د (الف) شرکت ＊اروال９ ته  د هغه سودا－ريز جايداد له درکه چ３ يو مستاجر ته ي３ ديوه 
کال  کراي３ ( ١٢٠٠٠٠  افغانيو) په بدل ک３ په کرايه ورک７ي دي ، ٢٠٠٠٠ افغان９ 
ماليه  ورکوي. دا ماليه له کرايوي عوايدو ＇خه د مجرائي وړ ده. که چيرې استهالک او 
د ترميم ل／＋ت په ＇ر－ند ډول 請ورت ونه مومومي او د مجرائي وړ نورل／＋ت هم شتون 

ونه لري، له نوموړي جايداد ＇خه السته راغلي خالص عوايد به په الندې ډول وي :

دکراي３ مجموعه       (الف) 
١٢٠٠٠٠  افغان９

د ＊اروال９ ماليه       (ب) 
٢٠٠٠٠ -  افغان９

خالص عوايد       (ج) 
١٠٠٠٠٠   افغان９

د (الف) شرکت بايد د ٢٠٠٠٠ افغانيو رقم   په ۸۱۰  کر＊ه ک３ وليکي .

۸۲۰  کر＊ه - سفر او خواړه
سودا－ريز  د  تشبث  د  چ３  کي８ي  ليکل  رقم  هغه  خوړو  او  سفر  دهغه  ک３  کر＊ه  دې  په 
فعاليت د ترسره کولو لپاره، د جايداد د ساتن３ ، د عوايدو د توليد او السته راوړلو  

په موخه ورک７ل شوي دي.  



81

بيل／ه 
يو ساختماني شرکت چ３ له ＊ار ＇خه په ليرې وا！ن ک３ د اوبو يو بند جوړوي  تصميم 
سفر  د  پورې  تر＄ايه  کاري  د  ＊ار＇خه  ن８دې  يوه  له  ورځ  ه  هر  بايد  هغوۍ  چ３  نيسي 
اسانتياوې برابرې ک７ي تر ＇و کارکوونکي د کار په ساحه ک３ کار کولو ته وه）ول شي 
. دا داقتصادي فعاليت د ترسره کولو لپاره يوقانوني او مشروع ل／＋ت دي او نوموړي 

شرکت کوالي شي چ３ د سفر د اسانتياؤ د برابرولو ل／＋ت وضع ک７ي.

ياددا＊ت:  که چيرې ＄ين３ کارکوونکي د پروژې ساح３ ته د ت， او رات， لپاره له 
خپلو شخصي مو！رو ＇خه استفاده وک７ي،  هغوۍ نشي کوالي چ３ د انفرادي مالياتي 

اظهارليک د وړاندې کولو په وخت ک３ له خپلو عوايدو ＇خه دغه ل／＋ت وضع ک７ي.

۸۳۰ کر＊ه - د هوساين３ د وسايلو ل／＋ت 

د هوساين３ وسايلو د ورک７ل شوي ل／＋ت رقم (  چ３ د تشبث د فعاليت ، د عوايدو د 
توليد او السته راوړلو لپاره د شتمن９ د ساتلو د اړينو ل／＋تونو په تو－ه －２ل کي８ي) 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. د هوساين３ وسايل عبارت دي له بري＋نا، اوبو، －از او 

داس３ نورو ＇خه .

۸۴۰  کر＊ه -  معاشونه  او اجورې

د  ساتلو  د  شتمن９  د  لپاره  راوړلو  السته  او  توليد  د  عوايدو  د   ، فعاليت  د  تشبث  د 
اړينو ل／＋تونو په تو－ه د ورک７ل شوو معاشونو ل／＋ت په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
په معاش  يا اجورې ک３ الندې موارد شامل دي: اجورې ، معاشونه، منظم３ ورک７ې، 
(امتيازونه) بخششي، د اضافه کاري لپاره ورک７ې ، اضافي امتيازونه  او دارز＊ت وړ 
نور هغه شيان چ３ د استخدام کوونکي لخوا نغدي تو－ه  او يا هم په کوم بل ډول ورکول 

کي８ي.

لوم７ۍ بيل／ه

يو کار کوونکي د ٤٠٠٠ افغانيو مياشتني معاش په بدل ک３ د (الف) شرکت لپاره کار 
مياشتني  او  کوي  ترفيع  ک３  مياشت  په  (قوس)  ليندۍ  د  کارکوونکي  نوموړي  کوي. 
معاش ئ３ ٤٢٠٠  افغانيو ته لوړي８ي چ３ دغه بدلون د تل３ (ميزان) مياشت３ له لوم７ۍ 
ني＂３ ＇خه عملي کي８ي. د ( الف )  شرکت د همدې کال په وروستيو ک３ هر کارکوونکي 
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ته د هغه  د معاش له مخ３ ٥  فيصده امتياز (بخششي) ورکوي. د (الف ) شرکت بايد 
دغه ！ول ارقام چ３ کارکوونکي ته ورک７ل شوي دي، د معاش  په رپوټ ک３ و＊يي ک７ي 
او کارکوونکي هم مکلف دې چ３ پر عايداتو باندې د مالياتو په خپل اظهارليک ک３ 
دغه ارقام شامل ک７ي. د (الف) شرکت  کوالي شي  دهغو ارقامو لپاره د مجرائي غو＊تنه 

وک７ي چ３ په خپل کلني مالياتي اظهارليک ک３ ي３ شامل ک７ي  دي : 

٢٤٠٠٠   افغان９ معاش (لوم７ۍ ٦  مياشت３) (٦ × ٤٠٠٠  افغان９)      الف- 
٢٥٢٠٠   افغان９ معاش(  وروست９ ٦  مياشت３) (٦× ٤٢٠٠ افغان９)  ب- 
٤٩٢٠٠  افغان９ د ١٢ مياشتو مجموعي معاش    ج- 
د-             د کال په وروستيوک３ د کلني معاش  (د ٤٩٢٠٠    ٥٪)     ٢٤٦٠     افغان９ 
٥١٦٦٠   افغان９ د (الف) شرکت  مجموعي مجرائي                   هـ- 

د  ورک７ه  دا   ، ورک７ي  ماليات  باندې  پرعايداتو  دکارکوونکي  تشبث  يا  نهاد  چيرې  که 
اضافي معاشونو         د ورک７ې په تو－ه ک２ل کي８ي او لکه ＇ن／ه چ３ په ۸۴۰ کر＊ه ک３ 

ي３ يادونه شوې ده د معاشانو د مجرائي وړ ل／＋ت په تو－ه د مجرائي وړ دي .
د معاش ورک７ې  په الندې ډول دي :

 کارکوونکي ته ورک７ل شوي معاش، جمع
 هغه وضع شوې  ماليه چ３ د  دولت حساب ته  ورک７ل شوې ده

د  يا   ) معاش  مياشتني  د  کارکوونکي  هر  د  رقم  ماليو  شوو  وضع  د  ＇خه  معاش  له 
انفرادي   يوه  پر   شي  کيداي    . کي８ي  محاسبه  ډول  انفرادي  په   بنس پر  معادل)  هغه 
کارکوونکي باندې د وضع شوې مالي３ رقم  يو 請فر فيصده، ۲ فيصده، ۱۰ فيصده  

او يا ۲۰ فيصده وي. 
د معاشانو او اجورو د ورک７و په اړه د رپوټ ورکولو په اړه  د زياتو معلوماتو د ترالسه 

کولو لپاره پرعايداتو باندې د مالياتو قانون تعليماتنام３ ته  مراجعه وک７ۍ.

۸۴۰ (الف) کر＊ه –  له  ورک７ل شوو معاشونو ＇خه وضع شوې ماليه

آيا له ورک７ل شوو معاشونو ＇خه ماليه وضع شوې ده؟  په ۸۴٠( الف )کر＊ه ک３ د» هو 
" يا " نه"  ＄واب وليک９. 
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۸۵۰  کر＊ه -  متفرقه مجاز ل／＋ت 

په دې کر＊ه ک３ پر عايداتو باندې د مالياتو د قانون پر بنس  ！ول３ هغه مجاز مجرائي 
شتون لري چ３     د ＇لورم３ برخ３ ( د مجاز مجرايي محاسبه) په هي＆ کر＊ه ک３ نه دي 
ليکل شوي . ماليه ورکوونکي بايد د خپلو ！ولوهغو کسراتو په اړه سم او دقيق اسناد 

ولري چ３ په دې کر＊ه ک３ ي３ غو＊تنه کوي. 

۹٠٠  کر＊ه -  د مجاز کسراتو مجموعه 

د مجاز مجموعي کسراتو د السته راوړلو لپاره بايد له  ۶۱۰   کر＊３ نه تر ۸۵۰ کر＊３ 
پورې ！ول ارقام بايد سره جمع شي او جمع حا請ل ي３ بايد په ۹٠٠ کر＊ه ک３ وليکل 

شي.

۹۵۰ كر＊ه -  د اړوندو اشخا請و په اړه  پو＊تنه ( انتقالي بيه اي＋ودنه) 

كه چيرې مو په مالياتي دوره له اړوند شخص سره قرارداد لرلي وي، نو مجموعي رقم 
په ۹۵۰ کر＊ه  ک請  » ３فر»  وليک９. 

 
د اړوندو اشخا請و ( انتقالي بيه اي＋ودنه) په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولولپاره 
بيه  انتقالي   - راوړن３  السته  ＇خه  هغوۍ  له  او  ورک７ي  اشخا請و  اړوندو  ضميم３   ۵

اي＋ودنه) ته مراجعه وک７ۍ. 

که چيرې مو په ۹۵۰ کر＊ه ک３ کوم  رقم ليکلي وي، ۵ جدول بايد بشپ７ او له مالياتي 
اظهارليک سره ي３ ضميمه ک７ۍ.  د ۵ جدول  يوه کاپي ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه 

ک３ شتون لري. 

که چيرې مو په مالياتي دوره ک３ له اړوند شخص سره کوم قرارداد نه وي لرلي،  نو په 
۹۵۰ کر＊ه «  請فر» وليک９. 

۹۶۰  كر＊ه - د بهرن９ نماينده －９  يا مركزي  د فتر په اړه  پو＊تن３ 

 كه چيرې په مالياتي دوره ک３ تاسو له  بهرن９ نمايند－９ يا مرکزي دفتر سره  معامله 
ولرۍ، د نوموړې معامل３ مجموعي رقم بايد په ۹۶۰ کر＊ه ک３ وليک９.
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بهرن９   ) ضميم３   ۶ لپاره  کولو  ترسره  د  معلوماتو  زياتو  د  اړه  په   ３＂－ ون６ې  فرضي  د 
نمايند－９ يا مرکزي دفتر-  دون６ې فرضي －＂ه) مراجعه وک７ۍ.  

که چيرې مو ۹۶۰ کر＊ه ک３ کوم رقم ليکلي وي، ۶ جدول بشپ７ او له مالياتي اظهارليک 
سره ي３ ضميمه ک７ۍ. د ۶ جدول يو نقل ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

که چيرې مو په مالياتي دوره ک３ له اړوند شخص سره کوم قرارداد نه وي لرلي،  نو په 
۹۶۰ کر＊ه  ک請  «３فر» وليک９. 

معلومات   لوم７ۍضميمه- داستهالک اولوم７ۍ جدول په اړه معمومي    
( عادي استهالک) 

۱. ۱  الف سريزه

محاسب３  د  ل／＋ت  د  استهالک  معمولي  د    ( استهالک  معمولي    ) جدول  لوم７ي 
＊ودل  ک３  کر＊ه   ۲۰۰ په  چ３  مجموعه  جدول  لوم７ي  د  کي８ي.  کارول  موخه  په 
 ۹۶۰ په  محاسبه)   کسراتو  مجاز  د   ) برخ３   ۴ د  اظهارليک  مالياتي  د  دي،   شوي 

کي８ي.  ليکل  ک３   ( استهالک  معمولي   ) کر＊ه 

که چيرې تاس３ د معمولي استهالک د کسر لپاره غو＊تنه لري، لوم７ي جدول (معمولي 
لوم７ي  د  ک７ۍ.  ضميمه  ي３  سره  اظهارليک  مالياتي  خپل  له  او  بشپ７   بايد  استهالک) 

جدول يونقل له ＄ان سره وسات９. 

لوم７ي جدول (معمولي استهالک) په ۱۴ ضميمه ( جدولونه او کاري پا３１) ک３ شته دي. 

۱. ۱. ۱.  الف  د استهالک له کوم جدول ＇خه بايد کار واخيستل شي؟ 
لوم７ۍ جدول ( معمولي استهالک) يا دويم جدول (چ＂ک استهالک)

چ３  ده   خال請ه  هغه  معلوماتو  د  استهالک  د  استهالک)  معمولي   ) جدول  لوم７ۍ   
د  استهالک  معمولي  د  چ３  لري  شتون  ک３  دفترونو  او  اسنادو  په  شتمن９  دهغ３ 

کي８ي.  ورکول  استهالک  ورته   پربنس نورم  د  فيصدي 
چ＂ك استهالك  په لوم７ي جدول ( معمولي /عادي استهالک) ک３ نه شاملي８ي. 
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 دويم جدول (چ＂ک استهالک) د استهالک د معلوماتو هغه خال請ه ده  چ３ دهغ３ 
شتمن９ په اسنادو او دفترونو ک３ شتون لري چ３ د چ＂ک استهالک د فيصدي د نورم 

پربنس ورته استهالک ورکول کي８ي.
معمولي استهالک په دويم جدول ک３ نه شاملي８ي. 

د  استهالک  عادي  د  ورکوونکي  ماليه  ！ول   نور  پرته  ＇خه  نهادونو  شوو  راجس＂ر  له 
فيصدي او معيارونو پربنس استهالک محاسبه کوي ( لوم７ي جدول).

راجس＂ر شوي نهادونه  د ＄ان／７و شتمنيو استهالک د چ＂ک استهالک د فيصدي او 
معيارونو پربنس  محاسبه کوي (دويم جدول).  راجس＂ر شوي نهاد له هغﾢ نهاد ＇خه 
قانون  د  اچون３  پان／ه  خصو請ي  بهرني  او  کورني  د  ک３  افغانستان  په  چي  دي  عبارت 
ورکول  ته  شتمنيو  هغو  يوا３＄  مجرائي  استهالک  چ＂ک  د  وي.  شوي  ثبت    پربنس
کي８ي چ３  د ثبت شوي نهاد په تو－ه په لوم７ي کال  يا دوه وروستيو کلونو ک３ (هر يو 

چ３ لوم７ي واقع شي) پيرودل او يا هم کارول شوې وي. 

د معمولي او چ＂ک استهالک په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو په اړه د ۱۳۸۷ 
ته  الر＊وود  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  او  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال 

مراجعه وک７ۍ. 

تاسو کوالي ش９  د شتمني د ثبت د اسنادو پربنس د خپل３ شتمن９ په اړه معلومات 
ترالسه ک７ۍ. يا تاس３ کوالي شي دغه معلومات د محاسب３ له هغو اسنادو ＇خه ترالسه 
ک７ۍ  چ３ له دې الر＊وود سره ضميمه دي.  د شتمن９ په اړه د معلوماتو د ساتلو لپاره 

دا ＊ه او آسانه الره ده. 

د استهالک د محاسب３ پا１ه په ۱۴ ضميمه ک３، جدولونه او کاري پا３１ ، د کاري پا３１ 
د بشپ７ولو الر＊وون３ په ۱۱ ضميمه ک３ شتون لري. که چيرې د استهالک پا１ه وکارول 

شي، د شتمن９ هرې کت／ورۍ او پان／３ په اړه بايد يو ه جال پا１ه بشپ７ه شي. 

 ١. ١. ٢   الف    د شتمن９ استهالک 

په  چ３  پرته)  نه  ＄مک３  کره２يزې  (له  استهالک  شتمنيو  منقولو  غير  او  منقولو  هغو  د 
سودا－ريز فعاليت ک３ ور＇خه کار اخستل کي８ي او يا د توليدونکي لخوا د عوايدو د 
توليد په موخه ساتل کي８ي، د مجرايي وړ ل／＋ت په تو－ه －２ل کي８ي. د وخت په تيريدو 

سره  د هر ډول شتمن９ د استهالک  مجرائي  بايد د  شتمن９ له  بي３ ＇خه زياته نشي. 
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تر ＇وچ３ تاس３ د خپل３ شتمن９ بشپ７ه بيه معلومه نه ک７ي، د استهالک د مجرائي وړ 
نه بلل کي８ي.  هره هغه بيه چ３ داستهالک د ل－＋ت د ！اکلو په موخه ＊ودل کي８ ي، د 
شتمن９ د پلور د بي３ معلوملو پرمهال له پلور ＇خه د  السته راغل３ －＂３ د معلومولو 

په موخه  کارول کي８ي. 

کارول  ولپاره  کولو  ترسره  د  فعاليت  سودا－ريز  د  بيه  شتمن９  وړ  استهالک  د  چ３  کله 
کي８ي، د اسنادو د شتون په ر１ا ک３ بايد ثابته شي چ３ کلني مجاز استهالک د الندې 

حکمونو تابع دي: 

  ماشين جايدادونو،  خپلو  د  چ３  دي  مکلف  －ان３  نماينده  او  نهادونه   ！ول  
آالتو او نورو شتمنيو د استهالک په اړه هغه فيصدي او معيارونه په پام ک３ 

ونيسي چ３ د مالياتو قانون په تعلمياتنامه ک３ موجود دي،
 ،اکل کي８ي！ فيصدي د شتمن９ د ارز＊ت پر بنس
  د چ３  معيارونه  او  فيصدي  هغه  فعاليتونو  請نعتي  او  استخراجي  د 

وزارت  請نايعو  او  کانو  ،د  لري  نه  وجود  ک３  تعليماتنامه  په  مالياتوقانون 
او  نهادونو  موخه    په  خبرتيا  د  او  برابري８ي   ک３  وخت  مناسب  يو  په  لخوا 

نماينده －يو ته استول کي８ي. 
  تاسو چيرې  که   . دى  عبارت  ＇خه  کسراتو  وړ  مجرائي  کلن９  له   استهالک 

استهالک نه وي وضع ک７ي  او يا مو په يوۀ مالي کال ک３  د استهالک سم رقم 
نه وي وضع ک７ي، تاسو نشي کوالي چ３ له پام نه غور＄ول شوي ( پ شوي) 

رقم  لپاره په بل مالي کال ک３ مجرايي ترالسه ک７ۍ. 

لوم７ي  په  －ان３  فيصدي  شته  ک３  تعليماتنامه  په  مالياتوقانون  د  باندې  پرعايداتو 
چ３  دي  شوې  يادې  ک３  استهالک)   چ＂ک   ) جدول  دويم  او   ( استهالک  عادي   ) جدول 

په الندې ډول دي:

 د شتمن９ ډول －２ه  
    په هر کال ک３ مجرائي  وړ 

فيصدي
   (د کلونو په حساب)  

     دشتمن９ 
اغيزناک عمر                 

502له  خ＋تو او کا１و ＇خه جوړ ې شوې ودان1９

له  خ＂و/خامو خ＋تو ＇خه جوړه شوې 2
205ودان９

1010له  لر－يو ＇خه جوړ ه شوې ودان3９
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هغه ماشين آالت او تجهيزات چ３ الندې  نه 4
1010دي واضح شوي

6,515د کانونو تجهيزات5
425ابزار6
250د چاپ ماشينونه7
333د السي 請نايعو ماشينونه8
1010د اوسپن３ د ويل３ کولو ماشينونه9
1010غال10９
425فرشونه او وړې غال11９
425＇وک９، کوچ12
1010دفتري ميز، ميز او المارۍ 13

د دفتر وسايل ( د حساب ماشين، ！ايپ 14
6,515ماشين) 

520بايسکل 15
250بار وړونكي مو！ر16
425مسافر وړونكي مو！ر17
250！ايرونه او ！وپونه 18
250بکس19
1010د ناخالص３ اوسپن３ بخارۍ او پايپونه20
250اوسپنيزې بخارۍ 21
333－اډۍ، حيواني او السي کراچ９ 22

تعميراتي ماشينونه، رولر  او ميکسر 23
 520

333کمپيو！رونه او د کمپيو！ر اړوندوسايل 24

تلويزيون، راديو او －ر＄نده ！ليفون 25
 333

714مخابراتي  وسايل/ستن26３

که چيرې تاس３  د خپل ＄اني اروزون３  له مخ３ و＊يئ چ３ د استهالک موجوده  نورمونه  
او کت／وري －ان３ ستاسو د شتمن９ لپاره مناسب نه دي، تاسو کوالي شي چ３ د خپلو 
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شتمنيو په اړوند  د استهالک له  نورو داس３ مناسب نورمونو او معيارونو ＇خه کار 
تاسو  ولري.   سمونل  سره  اساساتو  او  نورمونو  شوو   منل  له  محاسب３  د  چ３  واخلي  
دې  دخپل３  او  ک７ۍ  وړاندې  غو＊تنليک  خپل  رياست  لوي  عوايدو   د  شي  کوالي 

غو＊تن３   د ثبوت لپاره بايد تاسو پوره اسناداو شواهد ولرۍ. 

د عادي او چ＂ک استهالک ( د نيم کال لپاره د استهالک محاسبه او داس３ نور)  د ويش  
په اړه ＄ان／７ي مقررات شتون لري. 

اخستي  وي  نه  کار  ور＇خه  مو  يا  او  لرۍ  ونه  شتمن９  ک３  کال  مالي  بشپ７  په  چيرې  که 
،  استهالک يوا＄３ د هغ３ مودې لپاره په په پام ک３ نيول کي８ي چ３ ماليه ورکوونکي 
يوه  چيرې  که  ده.    ک７ې  پورته  －＂ه  موور＇خه  اويا  ده  لرل３  ک３  اختيار  په  مو  شتمن９ 
شتمن９ له ۱۵ ور＄ونه د ل８ وخت لپاره په واک لرل شوې وي او ياور＇خه د ۱۵ ور＄و 

نه ل８ وخت لپاره کار اخستل شوي وي،  نوموړې مياشت په محاسبه ک３ نه شاملي８ي. 

له عادي استهالک ＇خه د －＂３ اخستن３ په 請ورت ک３ د استهالک رقم   د هغو مياشتو 
د شمير له مخ３ ！اکل کي８ي چ３ ماليه ورکوونکي په ک３ شتمن９  په اختيار ک３ لرل３ ده 
او يا ي３ ور＇خه د عوايدو په توليد ک３ کار اخستي دي . که چيرې يوه شتمن９ له ۱۵ 
ور＄ونه د ل８ وخت لپاره په واک لرل شوې وي او ياور＇خه د ۱۵ ور＄و نه ل８ وخت لپاره 

کار اخستل شوي وي،  نوموړې مياشت په محاسبه ک３ نه شاملي８ي. 

لوم７ۍ بيل／ه:

د ١٣٨۹ لمريز کال د وري (حمل) مياشت３ په ٢٠ ني＂ه د(الف)  شرکت يوه شتمن９ پيري 
شتمن９  د  کي８ي.   کارول  موخه  په  راوړلو  السته  د  عوايدو  د  ک３  کال  عايداتي  په  چ３ 
استهالک په معمولي ډول  محاسبه کي８ي. دا چ３ د (الف) شرکت  د حمل په مياشت ک３ 
نوموړې شتمن９ له ۱۵ ور＄و ＇خه د ل８ وختت لپاره په واک لرلي ده، نوموړي شرکت 
نشي کوالي  ددې مياشت３ لپاره د استهالک د مجرايي غو＊تنه وک７ۍ او د شرکت د 
کلني استهالک غو＊تنه بايد وويشل شي.  د نوموړي شرکت  د يادې شوې شتمن９ د 

استهالک ل／＋ت  د کلني استهالک د ل／＋ت  (١٢ /١١) برخه جوړوي. 

دويمه بيل／ه

توپير  دې  په  يوا３＄  خو  دي  ورته  ته   جزئياتو  بيل／３   لوم７ۍ  د  جزئيات   بيل／３  ددې 
ني＂ه    ٥ په   (حمل)  وري  د  کال   ۱۳۸۹ د  شتمن９  شرکت  (الف)  د  ک３  بيل／ه  دې  په  چ３ 
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شتمن９  پيريدل３ ده.  دا چ３ د (الف) شرکت شرکت نوموړې شتمن９ تر ١٥  ور＄و نه د 
زيات وخت لپاره ه واک لرل３ ده، شکت کوالي شي د ！ول کال استهالک لپاره مجرايي 

وغواړي. .

د  رقم  استهالک  د    ، ک３  請ورت  په  کاراخستن３  د  ＇خه  روند  له  استهالک  چ＂ک  د 
نيمايي  دويمه  يا  لوم７ۍ  په  دکال  کاراخستن３)  د  ＇خه  هغ３  له  (يا  خريداري  د  شتمن９ 

ک３ ويشل کي８ي. 

که چيرې يوه شتمن９ د کال په لوم７ۍ نيمايي ک３  خيريداري او يا کارول شوې وي ، د 
！ول کال استهالک (د چ＂ک استهالک د نورم پربنس ) د مجرايي وړ دي. 

که چيرې يوه شتمن９ د کال په دويمه نيمايي ک３ خريداري او يا کارول شوې وي، په 
دغه 請ورت ک３ ماليه ورکوونکي کوالي شي د نيمايي کال لپاره  د استهالک ( چ＂ک 

استهالک) مجرايي وغواړي.  
که چيرې ماليه ورکووني، ددې مقررې پربنس،  د ۲ يا ۴ ماليي کلونو په موده ک３ د 
خپل３ شتمن９ استهالک په بشپ７ه توکع محاسبه نه ک７ي، نوموړي کوالي شي د پات３ 

استهالک لپاره په وروستيو کلونوک３  غو＊تنه وک７ي. 

دريمه بيل／ه:

استهالک  پيري .  شتمن９  يوه  شرکت  د (ب)  ني＂ه    ٢٠ په  وري (حمل )  د  کال   ١٣٨۹ د 
خپله  شرکت  نوموړى  چ３  دا  کي８ي.  محاسبه   پربنس فيصدي  د  استهالک  چ＂ک  د 
د  استهالک  د  لپاره  کال  ！ول  د  پيريدل３،  ک３  نيمائي  لوم７ۍ  په  کال  مالي  د  شتمن９ 

مجرايي وړ دي. 
＇لورمه بيل／ه:

ددې بيل／３ جزئيات د دريم３ بيل／３  جزئياتو ته  ورته دي خو يوا＄３ په توپير چ３ په 
دې بيل／ه ک３ د (ب) شرکت د ١٣٨۹ کال د ل７م (عقرب) په لوم７ۍ ني＂ه شتمن９ پيريدل３ 
او کارول３ ده .   دا چ３ شتمن９ د کال په دويمه نيمايي ک３ پيريدل او کارول شوې ده، 

يوا＄３ د نيم کال استهالک د مجرايي وړ دي.  
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  ١. ٢    الف           د لوم７ي جدول د بشپ７ولو طريقه - عادي استهالک
١. ٢. ١  الف              د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

د  جدول په  دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ هغه شيمره  او نوم د دويم ＄ل 
لپاره  ليکل کي８ي چ３ د مالياتي اظهارليک په لوموړۍ برخه ک３ ليکل شوي دي.  

١. ٢. ٢   الف  معمولي استهالک

١٠  کر＊ه -  هغه شتمن９ چ３ دوه کال عمر لري (د استهالک٪  ٥٠ نورم )

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 
، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ. که چيرې تاس３ د غه دول شتمن９ ونه لري، دا کر＊ه 

تشه پري８دي. 

هغه  شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ دي  د －＂３ اخستن３ دوه کاله  عمر لري او 
په الندې ډول دي:

    -   چاپي مکتوبونه
   -    بار وړونکي مو！ر
   -    ！ايرونه او ！وپونه

   -   جوالونه  
   -    د اوسپن３ بخارۍ

٢٠  کر＊ه - درې کال عمر لرونک３ شتمن９  (د استهالک ٪ ٣٣ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 
، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ ، دا کر＊ه تشه 

(سپينه) پري８دۍ.
هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او درې کاله عمر لري  په الندې ډول دي:
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  -  د السي 請نايعو ماشينونه (کار－اه)
  -   －اډۍ او السي  کراچ９

 -   کمپيو！رونه، د کمپيو！ر اړوند وسايل 
 -  تلويزيون، راديو او －ر＄نده ！ليفون

٣٠   کر＊ه - ＇لور کال عمر لرونک３ شتمن９  ( د استهالک٪  ٢٥  نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 
، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ ، دا کر＊ه تشه 

(سپينه) پري８دۍ.

هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او ＇لور کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 
    -   ابزار

    -    غال９ او نور فرشونه
    -   ＇وک９، کوچونه او 

    -   مو！رونه

٤٠  کر＊ه - پن％ه کاله عمر لرونکي شتمن９ (د استهالک ٪ ٢٠ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 
، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ ، دا کر＊ه تشه 

(سپينه) پري８دۍ.
هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او پن％ه کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 

   -  بايسکل 
   -   ساختماني ماشين االت، رولر او مکسر
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٥٠   کر＊ه -  شپ８  نيم کاله عمر لرونکي شتمن９ ( داستهالک ٪  ١٥ 
نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.

هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او شپ８ نيم کاله عمر لري  په الندې ډول 
دي: 

   -   د کانونو وسايل 
  -   د فتري تجهيزات ( د حساب ماشين، د ！ايپ ماشين)

٦٠  کر＊ه -   اوه کاله عمر لرونکي شتمن９ ( داستهالک ٪  ١٤ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.

هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او  اوه کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 

  -  مخابراتي تجهيزات/ د ！يليفوني برجونه

٧٠   کر＊ه  - لس کاله عمر لرونک９ شتمن９( داستهالک ٪ ١٠ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.
هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او لس کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 

له  لر－و ＇خه جوړ شوي وسايل- 
هغه تجهيزات او ماشينونه چ３ په بل ＄اې ي３ يادونه  نه ده شوې - 
د فلزاتو د استخراج  ماشينونه- 
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غال９- 
 ميز او المارۍ او - 
ناخالص اوسپنيزې  بخارۍ او پايپونه- 

٨٠   کر＊ه  - شپاړلس نيم (١٦.٥) کا له عمر لرونک３ شتمن９ 
(داستهالک٪ ٦ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.

هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او لس کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 

هغه ماشين آالت او وسايل  چ３ د ١٣٨۶ لمريز کال د وري (حمل)  له لوم７ۍ - 
ني＂３ ＇خه دمخه   پيرودل شوي دي.

٩٠  کر＊ه -  شل کاله عمر لرونک９ شتمن９  ( داستهالک ٪  ٥ نورم  )

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.

    هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او لس کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 
د اوبدلو کار－اه- 

١٠٠  کر＊ه  -  پن％وس کاله عمر لرونک９ شتمن９ ( داستهالک ٪  ٢نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول شتمن９ ونلرۍ 

، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ.

هغه شتمن９ چ３ په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ او لس کاله عمر لري  په الندې ډول دي: 
 (９ودان)  له  خ＋تو او کا１و ＇خه جوړ شوي ساختمانونه
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له ١١٠  کر＊３ نه تر ١٦٠  کر＊３ - د خپل ＄اني ارزون３ له مخ３ دشتمن９ نورم او کت／وري
ک３  قانون  په  چ３   ومومي  تاسو   چيرې  که   ،پربنس سيس＂م  د  ارزون３  ＄اني  خپل  د 
د  موجود د ا ستهالک نورمونه  يا کت／ورۍ ستاسو  د شتمن９ لپاره مناسب نه دي،  
تاسو کوالي شي چ３ د د استهالک له نورو داس３ مناسبو نورمونو او کت／وريو ＇خه 
که   . ولري  سمون  سره  بنس＂ونو  او  نورمونو  شوو   منل  له  محاسب３  د  چ３  واخل９  کار 
چيرې غواړۍ له نورو نورمونو او کت／وريو ＇خه کار واخل９، تاسو کوالي شي خپله 
غو＊تنليک ( له اسنادو سره ) د عوايدو لوي رياست ته وړاندې ک７ۍ.  د بيل／３ په تو－ه 
، يوا＄３ په دې دليل چ３  بهرن９ نمايند－ي يا مرکزي دفتر متفاوته فيصدي يا کت／وري 

کاروي، د بل３ فيصدې او کت／ورۍ کارول مجاز نه دي. 

د شتمن９ د ارز＊ت د کموالي په موخه  داستهالک  مجموعه  د شتمن９ د محاسب３ يا 
ثبت  له  کتاب نه  نه اخستل کي８ي ( چ３ استهالک ي３ پرعايداتو باندې د مالياتو قانون 
ک３ د شته نورم نه د بل نورم پربنس محاسبه کي８ي) او په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . 

استهالک  د کموالي مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٢٠٠   کر＊ه  -  د ！ولو شتمنيو د معمولي استهالک مجموعه

 د شتمنيو د مجموعي استهالک د محاسب３ په موخه ، له ١٠  کر＊３ نه  تر  ١٦٠  کر＊３ 
پورې کر＊３ سره جمع ک７ۍ او  السته راغلي رقم  ( د جمع حا請ل) ي３  په دې کر＊ه ک３ 

وليک９: 

ددې جدول ٢٠٠ کر＊ه، او- 
د ۴ برخ３ ( د مجاز کسراتو محاسبه)  ۶۹۰ کر＊ه (معمولي استهالک) - 
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دويمه ضميمه :  دويم جدول – چ＂ک استهالک 

۲. ۱   الف   سريزه

موخه   په  محاسب３  د  درقم  استهالک  چ＂ک  د  ＇خه  استهالک)  (چ＂ک  جدول  دويم  له 
کاراخستل کي８ي، او بيا ددې مجموعي رقم ( لکه ＇ن／ه چ３ ۱۰۰ کر＊ه ک３ ＊ودل شوي 

دي) په ۷۰۰ کر＊ه ( چ＂ک استهالک) ک３ ليکل کي８ي. 

که چيرې تاس３ غواړۍ چ３ له چ＂ک استهالک ＇خه کار واخل９، د دويم جدول ( چ＂ک 
استهالک) يو نقل بايد له مالياتي اظهارليک سره ضميمه ک７ ۍ او يو نقل ي３ بايد له 

＄ان سره وسات９. 

دويم جدول (چ＂ک استهالک) په ۱۴ ضميمه (جدولونه او کاري پا３１ )ک３ موجود دي. 

د  ددغو موضوعاتو (يعن３ د معمولي استهالک، چ＂ک استهالک او داچ３ کوم جدول 
بايد وکارول شي - لوم７ي جدول  او که  دويم  جدول)په اړه زيات معلومات په لوم７ۍ 
وړاندې    نه  بشپ７ولو  له   ( استهالک  چ＂ک   ) جدول   دويم  د  لري.   شتون  ک３  ضميمه 

لوم７ۍ ضميمه ولول９.  

د  باندې  پرعايداتو  لپاره  کولو  ترالسه  د  معلوماتو  زياتو  د  اړه  په  استهالک  چ＂ک  د 
مالياتو الر＊وود ته مراجعه وک７ۍ. 

 
۲. ۲. الف    د دويم جدول بشپ７ول – چ＂ک استهالک 

۲. ۲. ۱   الف    د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات   
   

 د  مالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ هغه نمبر او نوم د 
دوهم ＄ل لپاره  ليکل کي８ي چ３ دمالياتي اظهارليک په لوموړۍ برخه ک３  ليکل شوي دي . 

۲. ۲.۲   الف  چ＂ک استهالک 

چ＂ک استهالک پلي کي８ي او کنه ؟ 
د غ７ رن／３ پا３１ په تش ＄اي ک３ د" هو" يا"  نه" ＄واب وليکي چ３ و＊يي چ３ آيا تاسو د 

چ＂ک استلهاک سريع مستحق ياستي او کنه. 
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هغه ماليه ورکوونکي چ３ د چ＂ک استهالک د ترالسه کولو مستحق －２ل کي８ي بايد يو 
منل شوي (منظورشوي) تبث وي.  د منظورشوو تشبثونو په اړه په لوم７ۍ ضميمه ک３ 

معلومات شتون لري. 

۱۰ کر＊ه- ۲ کاله عمر لرونک３ شتمن９ ( د استهالک  ٪ ۵۰ نورم) 

 د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د 

کموالي مجموعي کسرات په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې  تاس３ دا دول 
شتمن９ ونلرۍ ، دا کر＊ه تشه (سپينه) پري８دۍ

په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ ۲ کاله عمر لرونک３ شتمن９ په الندې ډول 
دي: 

له ودانيو(تعميرونو) نه پرته  ثابته شتمن９ – 

۲۰ کر＊ه – ۴ کاله عمر لرونک３ شتمن９ ( د استهالک ٪ ۲۵ نورم)

د استهالک  د محاسب３ له پا３１ يا د شتمن９ د ثبت  له  کتاب نه  د استهالک  د کموالي 
مجموعي کسرات 

تشه  کر＊ه  دا   ، ونلرۍ  شتمن９  دول  دا  تاس３  چيرې   که  کي８ي.  ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په 
(سپينه) پري８دۍ

په دې کت／ورۍ ک３ شامل３ ۲ کاله عمر لرونک３ شتمن９ په الندې ډول دي:

ودان９ (تعميرونه) – 

۱۰۰ کر＊ه –  د شتمن９ دچ＂ک استهالک مجموعه 
 د شتمن９ د چ＂ک استهالک د محابسپ３ په موخه  د  ۱۰ کر＊３ نه تر ۲۰ کر＊３ پورې 

شامل رقمونه  له يوبل سره جمع ک７ۍ او حا請ل ي３ په الندې ډول وليک９: 
  ، ددې جدول ۱۰۰ کر＊ه
  (د مجازکسراتو محاسبه ) د ۷۰۰ کر＊３ ۴ جدول
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دريمه ضميمه- دريم جدول – د انتفاعي معاملو د  ٪ ۲ او ٪  ۵  مالي３     
پلي کول 

د مالياتي اظهارليک دا برخه د انتفاعي معاملو د ورک７ل شوې او يا د ورک７ې وړ  د ٪ 
۲  او ٪ ۵ مالي３ په اړه کارول کي８ي.  که چيرې يو ماليه ورکوونکي داس３ سودا－ريز 
فعاليت ولري چ３  السته راغلي عوايد ي３ د ٪ ۲ يا ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３  تابع 

و－ر＄ي، نوموړ ي مکلف دي چ３ ۳ جدول بشپ７ ک７ي. 

سره  اظهارليک  مالياتي  له  بايد  کاپي  يوه  جدول  نوموړي  د  وروسته  نه  بشپ７يدو  له 
ضميمه ک７ل شي. 

ليکل  ک３  برخو  مختلفو  په  اظهارليک  مالياتي  د  محاسب３  مجموعي  جدول  ددريم 
کي８ي. 

دا جدول  د انتفاعي معاملو مالي３ د محاسب３ د فورم３  پر＄اي نه کارول کي８ي. 

له ۱۳۸۵ کال راهس３،  د انتفاعي معاملو ٪ ۲ ماليه  ( د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ او ٪ ۵ 
مالي３ د محاسب３ د فورم３ نه په کار اخستن３ سره) په ربعوار ډول ورکول کي８ي. ماليه 
ورکوونکي مکلف دي چ３  ياده شوې فورمه او د ورک７ې وړ ماليه د راتلونکي ربع３ د 

لوم７ۍ مياشت３ تر ۱۵ ني＂３ پورې په بانک تحويل ک７ي. 

د انتفاعي معاملو ماليه د ماليه ورکوونکي پراقتصادي فعاليتونو باندې د تطبيق وړ 
ده. د انتفاعي معاملو ٪ ۲ او ٪ ۵ ماليه  پرهغو ناخالصو مجموعي عوايدو باندې د 
تطبيق وړ ده چ３ له ＄ان／７و فعاليتونو＇خه السته راغلي دي.  دا ماليه له هرډول کسراتو 
نه وړاندې (پرته له دې چ３ آيا ماليه ورکوونکي په تيرکال  او يا په روان کال ک３ －＂ه 
ترالسه ک７ي او که ي３ تاوان ک７ي دي)، د ورک７ې وړ ده. که چيرې ماليه ورکوونکي دا 
ماليه له  خپلو پيرودونکو ＇خه ترالسه ک７ي وي (په بيل ک３ ي３ اضافه ک７ي وي) او کنه، 

بيا هم  ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ دا ماليه ورک７ي. 

د مالي３ وړ عوايدو د محاسب３ پرمهال ورک７ل شوې يا د ورک７ې وړ د انتفاعي معاملو 
ماليه  په عين کال ک３ د ل／＋ت په تو－ه د مجرايي وړ ده. 
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له خدمتونو ＇خه السته راغلي مياشتن９ عوايد له  نغدو پيسو، اجناسو او خدمتونو 
＇خه عبارت دي.  د اجناسو او خدمتونو بيه د ور＄ن９ بي３ له مخ３ په مروجو افغانيو 

سره محاسبه کي８ي. 

د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ او ٪ ۵ مالي３ په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره 
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون تعليماتنام３ او  يا دريم الر＊وود ( د انتفاعي معاملو 

٪ ۲ او ٪ ۵ ماليه)  ته مراجعه وک７ۍ. 

۳. ۲. الف  د ۳ جدول بشپ７ول- د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ او ٪ ۵ مالي３ 
پلي کول او محاسبه 

۳. ۲. ۱.  د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات 

په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي نوم او تشخيصيه نمبر په تکرار ډول لکه ＇ن／ه چ３ 
د مالياتي اظهارليک په لوم７ۍ برخه ( د ماليه ورکوونکي په اړ معلومات) ک３ ليکل 

شوي دي، ليکل کي８ي. 

۳. ۲.۲. الف   د انتفاعي معاملو ٪ ۲ ماليه 

۱۰ کر＊ه -  له اجناسو او خدمتونو＇خه  السته راغلي د حکمي اشخا請و 
ناخالص عوايد 

له اجناسو او خدمتونو ＇خه السته راغلي ناخالص عوايد بايد له هرډول کسراتو ＇خه 
دمخه وليکل شى. ناخالص عوايد هغه رقم دي چ３  د هرډول کسراتو له وضع کولو＇خه 

د مخه السته را＄ي. 

۲۰ کر＊ه – دحقيقي اشخالصو لخوا د اجناسو د برابرولو او خدمتونو 
د وړاندې کولو له درکه  ۷۵۰۰۰۰  افغان９ (او ياهم له دې ＇خه زيات ) 

ربعوار عوايد. 
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ي３  عوايد  ربعوار  له  چ３  تطبيقي８ي  اشخا請وباندې  حقيقي  پرهغو  يوا３＄  کر＊ه  دا 
تشه  کر＊ه  دا  بايد  اشخاص  حکمي  وي.   زيات  ＇خه  دې  له  يا  او  افغاني    ۷۵۰۰۰۰

پري８دي. 

۳۰ کر＊ه - هغه هو！لونه ، رس＂وران＂ونه او ميلمستونونه چ３ مياشتني 
ناخالص عوايد ي３ له ۷۵۰۰۰۰   افغانيو ＇خه کم وي

د هو！لونو، رس＂وران＂ونو  او ميلمستونونو خدمتونه په  الندې ډول دي: 

اوس  چ３  ته (  اشخا請و  حقيقي  له :  ي  عباردت  خدمتونه   ميلمستونونو  او  هو！لونو  د 
مهال د ل８ وخت لپاره د مسافر/ميلمه په تو－ه پات３ کي８ي) د خوب ＄اي برابرول  او نورو 
اړوندو خدمتونو ( د ډوډۍ،  ＇＋اک ، د کاليو وين％لو  او مخابراتي په －６ون ) وړاندې 

کول دي. 
توکو  ＇＋اک  او  خوراک  د  لخوا   رس＂وران د   : له  دي  عبارت  خدمتونه   رس＂وران د 
برابرول، د برابرشوو خوړو  رسول /وړل  او يا دهغو خوړو  پلورل چ３ د رس＂وران په 

ساحه ک３ پخ شوي دي.  
۴۰ کر＊ه –  د انتفاعي معاملو ٪  ۲مالي３ مجموعي عوايد 

له ۱۰  نه تر ۳۰ کر＊３ پورې سره جمع ک７ۍ او د جمع حا請ل ي３ دهغو عوايدو مجموعه 
ده چ３ د ٪ ۲ د انتفاعي معاملو مالي３ تابع －ر＄ي.  دا رقم په ۴۰ کر＊ه ک３ وليک９. 

۶۰ کر＊ه-  د ٪ ۲ انتفاعي معاملو مالي３ محاسبه 

۴۰ کر＊ه ( د ٪ ۲ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد) بايد په  ٪ ۲ فيصده 
ک３ ضرب ک７ل شي.  السته راغلي رقم بايد د مالياتي اظهارليک د ۴ برخ３ په ۵۰ کر＊ه 

او ۶۳۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

دا رقم د ٪ ۲ انتفاعي معاملو مالي３ رقم دي چ３ د ماليه ورکوونکي لخوا ( د انتفاعي 
معاملود ٪ ۲ مالي３ له وضع کولو نه دمخه  چ３ د کال په اوږدوک３ ورکول شوې ده)  د 

ورک７ې وړ دي.  
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لوم７ۍ بيل／ه: 

۱۰۰۰۰۰  افغان９  د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３ تابع مجموعي عوايد ( ۴۰ کر＊ه)  
۴۰ کر＊ه په ۲ ٪ ک３ ضرب        ۲۰۰۰ افغان９ 
۲۰۰۰ افغان９ د مالياتي اظهارليک د ۴ برخ３ په ۵۰ او ۶۳۰ کر＊ه ک３  ليکل کي８ي. 

۶۰ –  ۹۰ کر＊３ پورې - په هره ربع ک３ دمخه ورک７ل شوې د انتفاعي 
معاملو ٪ ۲ ماليه 

له ۱۳۸۵ کال نه را پديخوا د انتفاعي معاملو ٪ ۲ ماليه په ربعواره تو－ه  ورکول کي８ي. 
دا ماليه د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ او ٪ ۵ ماليو د ＄ان／７ې فورم３ نه په کار اخستن３ 

سره ورکول کي８ي. 

په لوم７ۍ ربع ( د وري  له پيل نه د غبر－ولي (جوزا)ترپايه پورې)ک３ د انتفاعي معاملو 
د ٪ ۲ مالي３ له درکه  ورک７ل شوي مبلغ په ۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه 

نه وي ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 

په دويمه ربع  ( دسرطان له پيل نه د سنبل３ ترپايه پورې) ک３ د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ 
مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم  په ۷۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه وي 

ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 

په دريمه ربع  ( دميزان له پيل نه  قوس ترپايه پورې) ک３ د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３ 
له درکه ورک７ل شوي رقم  په ۸۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل 

شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 

په ＇لورمه ربع ( د جدي له پيل نه د حوت ترپايه پورې) ک３ د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ 
مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم  په ۹۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه وي 

ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 
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شوي  ورک７ل  درکه  له  مالي３   ۲  ٪ د  معاملو  انتفاعي  د   – کر＊ه   ۱۰۰
مجموعي رقم. 

د ۶۰ –   ۹۰  کر＊３ ارقام له يوبل سره جمع کي８ي او د جمع حا請ل ي３ په ۱۰۰ کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي. دا رقم  د انتفاعي معاملوله  ٪ ۲ مالي３ ＇خه السته راغلي دي چ３ دمالي 

کال په اوږدو ک３ دماليه ورکوونکي لخوا د عوايدو لوي رياست ته ورکول شوي دي. 

۱۲۰ کر＊ه -  د ورک７ې وړ د انتفاعي معاملو ٪ ۲ ماليه 

(د  کر＊３   ۵۰ له  رقم)   شوي  ورک７ل  درکه   له   ۲  ٪ د  معاملو  انتفاعي  د   ) کر＊ه   ۱۰۰
د  رقم  راغلي   السته  کي８ي.  منفي  ＇خه   ( ماليه   ۲  ٪ شوې  محاسبه  معاملو  انتفاعي 

مالياتي اظهارليک  د دويم３ برخ３ په ۱۱۰ کر＊ه او ۱۴۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

د انتفاعي معاملو مالي３ رقم د روان کال لپاره د ورک７ې وړ دي. 

لوم７ۍ بيل／ه 

د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３  (۴۰ کر＊ه)  له  درکه السته راغلي عوايد۱۰۰۰۰۰  افغان９ 
۴۰ کر＊ه په ٪ ۲ ک３ (۵۰ کر＊ه)  ضرب                       ۲۰۰۰ افغان９ 

 د انتفاعي معاملو ٪ ۲ مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم 
( ۶۰ کر＊ه)      ۱ ربع     

۴۰۰ افغان９ 
( ۷۰ کر＊ه)     ۲ ربع     

۴۵۰ افغان９ 
(۸۰ کر＊ه)     ۳ ربع     

۶۰۰ افغان９ 
(۹۰ کر＊ه)    ۴ ربع     

۵۵۰ افغان９ 
د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３ مجموعي ورک７ل شوي رقم ( ۱۰۰ کر＊ه) ۲۰۰۰ افغان９ 

۰ افغان９  د انتفاعي معاملو د ورک７ې وړ ٪ ۲ ماليه (۱۱۰ کر＊ه)   

د مالياتي اظهارليک ددويم３ برخ３ په ۱۱۰ او ۱۴۰ کر＊وک۰  ３ (請فر) ليکل کي８ي. 
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دويمه بيل／ه: 
د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３  (۴۰ کر＊ه)  له  درکه السته راغلي عوايد                       ۱۰۰۰۰  افغان９ 
۲۰۰۰ افغان９  ۴۰ کر＊ه په ٪ ۲ ک３ (۵۰ کر＊ه)  ضرب   

 د انتفاعي معاملو ٪ ۲ مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم 
۴۰۰ افغان９  ( ۶۰ کر＊ه)    ۱ ربع     
۴۵۰ افغان９  ( ۷۰ کر＊ه)   ۲ ربع     
۶۰۰ افغان９  (۸۰ کر＊ه)   ۳ ربع     
۴۰۰ افغان９  (۹۰ کر＊ه)  ۴ ربع     

د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３ مجموعي ورک７ل شوي رقم ( ۱۰۰ کر＊ه)                ۰ ۱۸۵ افغان９ 
د انتفاعي معاملو د ٪ ۲ مالي３ د ورک７ې وړ (۱۱۰ کر＊ه)  رقم                  ۱۵۰ افغان９ 
د مالياتي اظهارليک ددويم３ برخ３ په ۱۱۰ او ۱۴۰ کر＊وک３  ۱۵۰ افغان９ ليکل 

کي８ي. 

۳. ۲.۳. د انتفاعي معاملو ٪ ۵ ماليه 

عوايد  ناخالص  ميلمستونونو  رس＂وران＂ونواو  کر＊ه-دهو！لونو،   ۲۰۰
چ３ مياشتني عوايد ي３ له ۷۵۰۰۰۰ افغانيو ＇خه زيات  وي. 

له  ي３  عوايد  مياشتني  چ３  عوايد  ناخالص  ميلمستونونو  رس＂وران＂ونواو  دهو！لونو، 
۷۵۰۰۰۰ افغانيو ＇خه زيات  وي (له هر ډول کسراتو ＇خه وړاندې) په دې کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي. د هو！لونو،رس＂وران＂ونو او ميلمستونونود خدمتونو تعريف ( ددې موخ３ 

لپاره)  هغه تعريف ته ورته دي چ３ د   ۱. ۲. ۳ ضميم３ په ۳۰ کر＊ه ک３ شتون لري. 

د  عوايد  ناخالص  نو  کلوپو  د  محفلونو  د  او  سالونونو  د    - کر＊ه   ۲۱۰
سالونونو او  د محفلونو د کلوپونوناخالص عوايد ( له هرډول کسر＇خه 

وړاندې ) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
 

۲۲۰ کر＊ه - د ٪ ۵ انتفاعي معاملومالي３ مجموعي عوايد 

عوايد  تابع  معاملومالي３  انتفاعي   ۵  ٪ د  تر＇و  ک７ۍ  جمع  سره  کر＊３   ۲۱۰   –  ۲۰۰
السته راشي. السته راغلي رقم په ۲۲۰ کر＊ه ک３ وليک９. 
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۲۳۰ کر＊ه-  د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ محاسبه 

۲۲۰ کر＊ه ( د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ تابع مجموعي عوايد) په ٪ ۵ ک３ ضرب 
ک７ ى او حا請ل ي３ د مالياتي اظهارليک  د ۴ برخ３ په ۲۳۰ کر＊３ او ۶۴۰ کر＊ه ک３ 

وليکئ. 

السته راغلي رقم  د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ رقم دي  او بايد هر ډول کسراتو ＇خه 
وړاندې بايد ورک７ل شي. 

لوم７ۍ بيل／ه 

 د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ تابع عوايد  ( ۲۲۰  کر＊ه)            ۱۰۰۰۰۰   افغان９ 
۲۲۰ کر＊ه په  ٪ ۵ ک３ ضرب                                 ۵۰۰۰۰  افغان９ 
 السته راغلي رقم  (۵۰۰۰۰ ) د مالياتي اظهارليک د ۴ برخ３  په ۲۳۰  او ۶۴۰ کر＊ه 

ک３ ليکل کي８ي. 

۲۴۰ – ۲۷۰ کر＊３ - د انتفاعي معاملو ٪ ۵ ماليه چ３  مخک３ په هره ربع 
ک３ ورکول کيده.  

له ١٣٨٥ کال راهس３  د انتفاعي معاملو ٪ ۵ ماليه په ربعوار ډول ورکول کي８ي البته  
له ＄ان／７ې فورم３ ( د انتفاعي معاملو ٪ ۲  او ٪ ۵ مالي３ محاسبه ) نه په کار اخستن３ 

سره . 

په لوم７ۍ ربع ( د وري  له پيل نه د غبر－ولي (جوزا)ترپايه پورې)ک３ د انتفعاعي معاملو 
دا  چيرې  که  کي８ي.  ليکل  ک３  کر＊ه   ۲۴۰ په  مبلغ  شوي  ورک７ل  درکه   له  مالي３   ۵  ٪ د 

ماليه نه وي ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 

په دويمه ربع  ( دسرطان له پيل نه د سنبل３ ترپايه پورې) ک３ د انتفعاعي معاملو د ٪ ۵ 
مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم  په  ۲۵۰  کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه 

وي ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 
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په دريمه ربع  ( دميزان له پيل نه  قوس ترپايه پورې) ک３ د انتفعاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ له 
درکه ورک７ل شوي رقم  په ۲۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل شوې، 

دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 

په ＇لورمه ربع ( د جدي له پيل نه د حوت ترپايه پورې) ک３ د انتفعاعي معاملو د ٪ ۵ 
مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم  په ۲۷۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې دا ماليه نه وي 

ورک７ل شوې، دا کر＊ه تشه پري＋ودل کي８ي. 
۲۸۰ کر＊ه -  د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ ورک７ل شوې مجموعه 

ليکل  ک３  کر＊ه   ۲۸۰ په  ي３  حا請ل  جمع３  د  او  کي８ي  جمع  سره  کر＊３   ۲۷۰  -۲۴۰
کي８ي.  دا رقم   د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ مجموعي رقم دي چ３ د مالي کال په اوږدو 

ک３ د ماليه ورکوونکي خوا ال دمخه دعوايدو لوي رياست ته ورک７ل شوي دي. 

۲۹۰ کر＊ه - د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ د ورک７ې وړ مجموعه 

۲۸۰ کر＊ه  ( د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ له درکه ورک７ل شوي ارقام ) له ۲۳۰ کر＊３ 
د  رقم  راغلي  السته  کي８ي.  منفي  ＇خه   ( ماليه  شوې  محاسبه   ۵  ٪ معاملو  انتفاعي  د   )

مالياتي اظهارليک  د دويم３ برخ３ په ۱۵۰ او ۲۹۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

دا رقم د ورک７ې وړ ٪ ۵ انتفاعي معاملو ماليه د روان کال لپاره دي. 

دويمه بيل／ه 

د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３  تابع عوايد (۲۲۰ کر＊ه)         ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ 
۲۰۰ کر＊ه په ٪ ۵ ک３ (۲۳۰کر＊ه)  ضرب                                    ۵۰۰۰۰ افغان９  

 د انتفاعي معاملو ٪ ۵ مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم 
( ۲۴۰ کر＊ه)                                      ۱۱۰۰۰ افغان９  ۱ ربع   
( ۲۵۰ کر＊ه)                   ۱۲۰۰۰ افغان９  ۲ ربع   
(۲۶۰ کر＊ه)                   ۱۱۰۰۰ افغان９  ۳ ربع   
(۲۷۰ کر＊ه)                  ۱۶۰۰۰ افغان９  ۴ ربع   
د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ مجموعي ورک７ل شوي رقم ( ۲۸۰ کر＊ه)      ۰۰۰۰ ۵ افغان９ 
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د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ د ورک７ې وړ رقم (۲۹۰ کر＊ه)               ۰ (請فر) افغان９ 
د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ۲۹۰ او ۱۵۰ کر＊ه ک請 ３فر ليکل کي８ي. 

دريمه بيل／ه 
د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３  تابع عوايد (۲۲۰ کر＊ه)            ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ 
۲۰۰ کر＊ه په ٪ ۵ ک３ (۲۳۰کر＊ه)  ضرب            ۵۰۰۰۰ افغان９ 

 د ٪ ۵ انتفاعي معاملو مالي３ له درکه ورک７ل شوي رقم 
( ۲۴۰ کر＊ه)               ۱۱۰۰۰ افغان９  ۱ ربع   
( ۲۵۰ کر＊ه)              ۱۲۰۰۰ افغان９  ۲ ربع   
(۲۶۰ کر＊ه)              ۱۱۰۰۰ افغان９  ۳ ربع   
(۲۷۰ کر＊ه)             ۱۴۰۰۰ افغان９  ۴ ربع   

د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ مجموعي ورک７ل شوي رقم ( ۲۸۰ کر＊ه)           ۰۰۰۰ ۴۸ افغان９ 
د انتفاعي معاملو د ٪ ۵ مالي３ د ورک７ې وړ رقم (۲۹۰ کر＊ه)             ۲۰۰۰ افغان９ 

د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ۲۹۰ او ۱۵۰ کر＊ه ک３ ۲۰۰۰ افغان９ ليکل 
کي８ي. 
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＇لورمه ضميمه،＇لورم جدول-د٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３        
محاسبه او تطبيق 

۴. ۱.  الف   سريزه 

د  مالي３  وړ  ورک７ې  يا  او  شوې  ورک７ل   ۱۰  ٪ د  معاملو  انتفاعي  د  ＇خه  برخ３  دې  له 
داس３  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که  کي８ي.  اخيستل  کار  اړه  په  تطبيق  او  محاسب３ 
اقتصادي فعاليت پرخ وړي چ３ عوايد ي３ د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع －ر＄ي، 

نوموړي مکلف دي چي ۴ جدول بشپ７ ک７ي. 

ليکل  برخوک３  مختلفو  په  اظهارليک  مالياتي  د  ارقام  شوي  محاسبه  جدول  ＇لورم  د 
کي８ي. 

کارول  نشي  پر＄اي  اظهارليک  مالياتي  ربعوار  د  مالي３  معاملو  انتفاعي  د  جدول  دا 
کيداي. تاسو مکلف ياست چ３ نوموړې فورمه او د ورک７ې وړ ماليه د راتلوونک３ ربع３ 

د لوم７ۍ مياشت３ تر ۱۵ ني＂３ پورې په بانک ک３ تحويل ک７ۍ.
 

که چيرې ماليه ورکوونکي دعوا وک７ي چ３ د کال په يوه يا ＇و مياشتوک３ ي３ د مالي３ 
تو－ه  ليکل３  په  وزارت  مالي３  د  اړه   دې  په  چ３  دي  مکلف  نوموړي  لرل،  نه  عوايد  وړ 
خبر ورک７ي  او د انتفاعي معاملو مالياتي اظهارليک وړاندې ک７ي.  که چيرې د ماليه 
ورکوونکي دعوا سمه وي، پرعايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ د ٪ ۱۰ انتفاعي 
باندې  پرعايداتو  وي،   نه  سمه  دعوا  ي３  چيرې  که  اما  －ر＄ي.  تابع  مالي３  معاملو 
دمالياتو قانون  پربنس  ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ د انتفاعي معاملو له مالي３ 

عالوه اضافي ماليه هم ورک７ي. 

 د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ماليه د هغو عوايدو پرمجموع３ باندې تطبيقي８ي ( له هرډول 
کسراتو نه وړاندې او پرته له دې چ３ ماليه ورکوونکي په روان او تيرو کلونو ک３ －＂ه  
السته راوړې او که له تاوان /ضرر سره مخ شوي دي ) چ３ د کال په اوږدو ک３ د ＄ان／７و 
خدمتونو له وړاندې کولو ＇خه السته را＄ي.  پيرودونکو ته  د انتفاعي معاملو مالي３ 

لي８د/انتقال د ماليه ورکوونکي د مالياتي مکلفيت د رفع سبب نه －ر＄ي. 
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لوم７ۍ بيل／ه 

 دالف شرکت د ＊و رس＂وران＂ي خدمتونو له  وړاندې کولو ＇خه عوايد السته راوړي. 
د پيرودونکو د خدمتونو د بي３ د محاسب３ پرمهال  د الف شرکت په بل ک３ د انتفاعي 
معاملو ٪ ۱۰ ماليه عالوه کوي او له خپل پيرودونکي ＇خه ي３ السته راوړي.  نوموړې 
ماليه په بل ک３ نه ده ＊ودل شوې اما د خدمتونو د بي３ پرمجموعي باندې اضافي شوې 
ده.  د بيل／３ په تو－ه ، (ب) پيرودونکي د ۱۱۰۰ افغانيو بل ترالسه کوي چ３ د انتفاعي 

معاملو ٪ ۱۰ ماليه په ک３ په جال تو－ه نه ده ليکل شوې. 

دا چ３ د انتفاعي معاملو ماليه د ۱۱۰۰ افغانيو له درکه چ３ د الف شرکت ترالسه ک７ي 
دي محاسبه کي８ي،  د الف شرکت د مجموعي پلور  له درکه د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو 

مالي３ تابع －ر＄ي ( يعن３ له پورتنيو عوايدو ＇خه  بايد ۱۱۰ افغان９ ماليه ورک７ي). 

دويمه بيل／ه 

ددې بيل／３ جزئيات د لوم７ۍ بيل／３ جزئياتو ته ورته دي، اما په دې توپير چ３ د الف 
شرکت  ماليه په جال تو－ه په بل ک３ شاملوي.  د بيل／３ په تو－ه ، (ب) پيرودونکي له ٪ 
۱۰ مالي３ (۱۰۰ افغان９ ) سره د ۱۰۰۰ افغانيو بل السته راوړي. په بل ک３ شامل رقم 

۱۱۰۰ افغان９ دي. 

عوايدو  مجموعي  خپلو  د  ماليه  فيصده   ۱۰ معاملو  انتفاعي  د  شرکت  الف)   ) چ３  دا 
 ۱۱۰ چ３  دي  شرکت مکلف  نوموړي  مخ３   له  لوم７ۍ بيل／３  د  ده،  ک７ې  محاسبه  سره 
 پربنس افغانيو   ۱۱۰۰ د  ماليه  معاملو  انتفاعي  د  چ３   ＄که  ورک７ي  ماليه  افغان９ 
محاسبه کي８ي. د انتفاعي معاملو مالي３ مکلفيت  له (الف) شرکت پورې ت７او نيسي نه 
له پيرودونکي پورې. دا چ３ پر پيرودونکي  باندې د انتفاعي معاملو مالي３ ＇ومره رقم  

پرمشتري باندې حسابي８ي، دا موضوع شرکت پورې ت７او لري.  

دهماغه کال پرعايداتو باندې د مالياتو د محاسب３ پرمهال ، د انتفاعي معاملو ورک７ل 
شوې يا د ورک７ې وړ ماليه  د کسر وړ ده. 

السته  ＇خه  خدمتونو  له  وړ  مالي３  د  ي３  ورکوونکي  ماليه  چ３  عوايد  مياشتني  هغه 
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راوړي  عبارت دي له  پيس３، اجناس او خدمتونه.  د اجناسو او خدمتونو ارز＊ت  د 
بازار له ارز＊ت سره سم  په افغانيو محاسبه کي８ي. 

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره  پرعايداتو 
ته  ماليه)  معاملو  انتفاعي  د  الر＊وود(  دريم  يا  تعليماتنام３  قانون   مالياتو  د  باندې 

مراجعه وک７ۍ. 

۴. ۲.  الف    د ۴ جدول بشپ７ول  - د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تطبيق
 

۴. ۲. ۱.  الف    د ماليه ورکوونکي په اړ ه معلومات 

د  مالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ هغه نمبر او نوم 
په تکراري ډول ليکل کي８ي چ３ دمالياتي اظهارليک په لوموړۍ برخه ک３  ليکل شوي 

دي . 
۴. ۲.۲.  الف    د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ماليه 

السته  رس＂وران＂ونو＇خه  او  هو！لونو  عصري   او  ＊کلو  له    - کر＊ه   ۱۰
راغلي عوايد

د عالي خدمتونو وړاندې کوونکو هو！لونو او رس＂وران＂ونو مجموعي عوايد ( د هرډول 
کسراتو له وضع کولو نه وړاندې ) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  د هو！ل،رس＂وران او 

ميلمستون ا請طالح －ان３  ددې الر＊وود په    ۱. ۲. ۳ ضميمه ک３ شتون لري. 

 د ＊کلو او عصري هو！لونو او رس＂وران＂ونو د ناخالصو عوايدو په اړه د زياتو معلوماتو 
د ترسره کولو لپاره  پرعايداتو باندې د مالياتو قانون  او ددې قانون د  تعليماتنام３ 

۶۶ مادې ۵ فقرې ته مراجعه وک７ۍ. 

۲۰ کر＊ه – له مخابراتي او هوايي مسافربري خدمتونو ＇خه السته راغلي 
ناخالص عوايد

 
له  عوايد(   ناخالص  راغلي  السته  ＇خه  خدمتونو  مسافربري  هوايي  او  مخابراتي  له 
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وړونکي  مسافر  او  مخابراتي  کي８ي.   ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په   ( وړاندې  نه  کسراتو 
خدمتونه په الندې ډول دي: 

مخابراتي خدمتونه  د هرډول ！يلفوني، ان＂رن＂ي او فس له خدمتونو＇خه عبارت دي. 

له  ي３  پيل  پرواز  د  چ３  دي  عبارت  ＇خه  خدمتونو  هغو  له  خدمتونه  مسافربري  هواي 
افغانستان ＇خه وي. 

۳۰ کر＊ه – هغه مجموعي عوايد چ３ د ۱۰٪ انتفاعي معاملو تابع دي
 

د  تر＇و  وليک９  ک３  کر＊ه   ۳۰ به  ي３  حا請ل  جمع３  د  او  ک７ې  جمعه  ۲۰کر＊３    -۱۰
انتفاعي معاملود ٪ ۱۰ مالي３ تابع و－ر＄ي.  

۴۰ کر＊ه - د  ٪ ۱۰ د انتفاعي معاملو محاسبه 

۳۰ کر＊ه-  (٪  ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع عوايد  )  په ٪ ۱۰ ک３ ضربي８ي. 

السته راغلي رقم  د مالياتي اظهارليک د ＇لورم３ رقم په ۴۰ کر＊ه او ۶۵۰ کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي. 

دا رقم  د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ د وک７ې وړ   رقم دي چ３ د انتفاعي معاملو له ٪ 
۱۰ مالي３ نه دمخه  د مالي کال په جريان ک３ ورکول شو ي دي. 

لوم７ۍ بيل／ه  

 د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد  ( ۳۰ کر＊ه)      ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ 
۳۰ کر＊ه په ٪ ۱۰ ( ۴۰ کر＊ه) ک３ ضربي８ي                                         ۱۰۰۰۰۰ افغان９ 
رقم  افغانيو   ۱۰۰۰۰۰ د  ک３  کر＊ه   ۶۵۰ او   ۴۰ په  برخ３   ۴ د  اظهارليک  مالياتي  د 

ليکل کي８ي. 
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۵۰– ۸۰ کر＊３ -  په ربعواره تو－ه د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ورک７ل 
شوې ماليه   

 
ليارې  له  اخستن３  دکار  ＇خه  فورم３  له  مالي３  ددې  ماليه   ۱۰  ٪ معاملو  انتفاعي  د 

کي８ي.  ورکول  تو－ه  ربعواره  په 

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملومالي３  له درکه ورک７ل شوي رقم د لوم７ۍ ربع ( د حمل له پيل 
نه د جوزا ترپايه پورې)  په ۵۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل 

شوې ، دا کر＊ه تشه پات３ کي８ي. 

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملومالي３  له درکه ورک７ل شوي رقم د دويم３ ربع ( د سرطان له پيل 
نه د سنبل３ ترپايه پورې)  په ۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل 

شوې ، دا کر＊ه تشه پات３ کي８ي. 
د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملومالي３  له درکه ورک７ل شوي رقم د دريم３ ربع ( د ميزان له پيل 
نه د قوس ترپايه پورې)  په ۷۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل 

شوې ، دا کر＊ه تشه پات３ کي８ي. 

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملومالي３  له درکه ورک７ل شوي رقم د ＇لورم３ ربع ( د جدي له پيل 
نه د حوت  ترپايه پورې)  په ۸۰کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . که چيرې دا ماليه نه وي ورک７ل 

شوې ، دا کر＊ه تشه پات３ کي８ي. 

۹۰ کر＊ه –  د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ماليه چ３ مخک３ ورک７ ل شوې ده

۵۰ – ۸۰ کر＊３ جمع کي８ي  او حا請ل ي３ په ۹۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. دا رقم د ٪ ۱۰ 
انتفاعي معاملو له مالي３  ＇خه عبارت دي چ３ مالي کال په اوږدو ک３ ورک７ل شو دي. 

۱۰۰ کر＊ه-  د انتفاعي معاملو د ورک７ې وړ   ٪ ۱۰  مالي３  مجموعه 

د   ) کر＊３   ۴۰ له   ( مجموعه  مالي３  شوې  ورک７ل   ۱۰  ٪ معاملو  انتفاعي  د   ) کر＊ه   ۹۰
انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ محاسبه شوې او د ورک７ې وړ ماليه ) ＇خه منفي کي８ي. ترالسه 
شو رقم   د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３  په ۱۰۰ او ۱۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
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دا رقم د ورک７ې وړ ٪ ۱۰  انتفاعي معاملو مالي３ رقم دي. 

دويمه بيل／ه

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد  ( ۳۰ کر＊ه)            ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ 
۳۰ کر＊ه په ٪ ۱۰ ( ۴۰ کر＊ه) ک３ ضربي８ي                                   ۱۰۰۰۰۰ افغان９ 

د مالياتي اظهارليک د ۴ برخ３ په ۴۰ او ۶۵۰ کر＊ه ک３ د ۱۰۰۰۰۰ افغانيو رقم 
ليکل کي８ي. 

د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد  ( ۳۰ کر＊ه)      ۰ (請فر) افغان９ 
د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ۱۰۰ او ۱۶۰ کر＊３ ک３  د 請فر رقم ليکل 

کي８ي. 

دريمه بيل／ه 
د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد  ( ۳۰ کر＊ه)    ۱۰۰۰۰۰۰۰  افغان９ 
۳۰ کر＊ه په ٪ ۱۰ ( ۴۰ کر＊ه) ک３ ضربي８ي                          ۱۰۰۰۰۰۰ افغان９ 
 د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ مجموعه چ３ دمخه ورک７ل شوې ده  (۹۰ کر＊ه) ۹۰۰۰۰۰  افغان９ 
د ٪ ۱۰ انتفاعي معاملو مالي３ تابع مجموعي عوايد  ( ۳۰ کر＊ه)      ۰ (請فر) افغان９ 
د ورک７ې وړ  ٪ ۱۰  د انتفاعي معاملو د ورک７ې وړ ماليه (۱۰۰ کر＊ه)       ۱۰۰۰۰۰ افغان９ 

د مالياتي اظهارليک ددويم３ برخ３ په ۱۰۰ کر＊ه  او ۱۶۰ کر＊ه ک３ د ۱۰۰۰۰۰ 
افغانيو رقم ليکل کي８ي. 
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ورک７ې                  يا  عوايد  اشخا請و  اړوندو  د    - جدول   ۵ ضميمه،  پن％مه 
(انتقالي بيه اي＋ودنه) 

۵. ۱. الف   سريزه 

له دې جدول ＇خه  د اړوندو اشخاص د عوايدو يا ورک７و د ثبت  په موخه کار اخيستل 
کي８ي. 

انتقالي بيه اي＋ودنه هغه وخت 請ورت مومي چ３ يو نهاد په افغانستان ک３  فعاليت 
ولري  او له اړوند شخص سره  په معامالتو ک３ د اجناسو او خدمتونو د خريد بيه  لوړه 
و＊يي  او د خپلو اجناسو او خدمتونو بيه ！ي＂ه و＊يي. دا کار په مالي３ وړ عوايدو  او 

په افغانستان  ک３ د ورک７ې وړ عوايدو باندې اغيزه لري. 

که چيرې د اړوندو اشخا請و د ورک７ې وړ  او يا ورک７ل شوي  رقم  د نا اړوندو اشخا請و 
له ورک７و سره توپير ولري،  د مالي３ وزارت په اند دغه ډول ورک７ې  له هغه رقم ＇خه 

عبارت دي چ３  د نااړوندو اشخاص ترمن＃ د معاملو په 請ورت ک３ د ورک７ې وړ  دي. 

هغه رقم چ３ د نا اړوندو اشخا請و ترمن＃ په يوه معامله ک３ تبادله کي８ي ، د بازار  دنرخ 
په تو－ه پيژندل کي８ي. 

که چيرې د اړوندو اشخا請و ترمن＃  ورک７ې د ور＄ني نرخ پربنس請 ورت مندلي وي، 
د  چ３   کي８ي  محاسبه  مطايق  ملو  معا  هغو  د  کسرات   او  عوايد  ک３  請ورت  دغه  په 

نااړوندو اشخا請و ترمن＃ د تطبيق وړ دي. 

ماليه ورکوونکي بايد ثابته ک７ي چ３ داړوندو اشخاص ترمن＃ ورک７ې د ور＄ني نرخ سره 
سم 請ورت مندلي دي. 

که چيرې ورک７ې  د ور＄ني نرخ پربنس請 ورت مندلي وي، هغه رقم چ３ په دې جدول 
ک３ ليکل کي８ي بايدپه ۳ برخه ( دمالي３ تابع عوايدو محاسبه) او يا ۴ برخه  ( د مجاز 

کسراتو محاسبه) ک３ هم وليکل شي. 

مالياتي  له  اسناد  مرستندويه  ！ول  جدول  ددې  چ３  دي  نه  مکلف  ورکوونکي  ماليه 
اظهارليک سره ضميمه ک７ي، اما د اړتيا په 請ورت ک３  بايد د عوايدو لوي رياست ته 

سم او دقيق اسناد برابر ک７ي. 
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۵. ۲   الف   د پن％م جدول بشپ７ول- د اړوندو اشخا請و عوايد او ورک７ې ( 
انتقالي بيه ！اکنه)

٥. ٢. ١   الف  د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات
دمالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندني هغه نمبر او  نوم  په 

تکرار ډول ليکل کي８ي  چ３ د مالياتي اظهارليک په لوم７ۍ برخه ک３ ليکل شوي دي. 

٥. ٢. ٢  الف          ورک７ې (تاديات) او عوايد

د پن％م جدول  د بشپ７ولو پرمهال بايد د عوايدو رقم  په  دوه  قوسونو- (  )ك３ وليكل 
شي  نه د ورک７ې رقم . که چيرې عوايد او ورک７ې تر يوه چتر الندې وجو د ولري، دا 

رقمونه بايد له يوبل سره  وليکل شي.  

له دې جدول ＇خه بايد يوا＄３ د اړوندو اشحاص ترمن＃  د عوايدو او ورک７و سره يو 
＄اي وليکل شي. 

له دې جدول ＇خه  بايد يوا＄３    د افغانانو لخوا  او نورو ＇خه  کارا خستالي شي
 

١٠  کر＊ه -  خبرتياوې او سر－رمي
د کال په اوږدو ک３ له  سر－رميو او خبرتياوو ＇خه  د السته راغلو عوايدو  يا ورک７و 

بشپ７ ر ارقام  په دغه کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

٢٠   کر＊ه -   ناوړه پورونه (هغه پورونه چ３ په －رانه السته را＄ي)

د السته راوړلو هغه بشپ７ مبلغ (چ３ ماليه ورکوونکي ته د عوايدو  او يا پلور له درکه 
ورکول کي８ي) چ３ د ناوړه پورونو په تو－ه حذف شوي دى ، په دغه کر＊ه ک３ درج 

کي８ي.

٣٠  کر＊ه - د نقليه وسايطو ل／＋ت

د نقليه وسايطو  د ل／＋ت په موخه  د ورک７ې هغه  بشپ７ مبلغ چ３  د عوايدو له توليد، 
السته راوړلو (تحصيل) او ساتن３   سره ت７او لري  او د مالي کال په جريان ک３ ترالسه 

کي８ي، په دې کر＊ه ک３ درج کي８ي.
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٤٠  کر＊ه -  کميشن او فيس

د خدمتونو  په بدل ک３ د هغه  ورک７ل شوي يا السته  راغلي فيس  او کميشن رقم چ３ د 
عادي او ضروري ل／＋تونو له جمل３ ＇خه شميرل کي８ي، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

٥٠  کر＊ه -  بيمه

د هغ３ شتمن９ د بيم３ په بدل ک３ د حق البيم３  ورک７ل شوي يا السته راغلى رقم  
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي چ３ د عوايدو د توليد، السته راوړلو او ساتن３ لپاره 

ور＇خه －＂ه  اخستل کي８ي.

٦٠   کر＊ه - ！کتانه، تخفيف

د سودا－ريزو پورونو له درکه د ！ک＂ان３  او تخفيف ورک７ل شوي يا السته راغلي رقم په 
دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

٧٠  کر＊ه -  پورونه ( له ！کـ＂ان３ سره)

د ورک７ل شوو او السته راغلو پورونو رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  داس３ پورونه 
هم شته چ３ پور اخستونکي مکلف دي پور ورکوونکي ته ！ک＂انه ورک７ي .  

٨٠  کر＊ه -  پورونه ( پرته له ！کتان３)

د ورک７ل شوو  او السته راغلو پورونو رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. له دغو 
پورونو سره ！کتانه نشته ،  يعن３   پور اخستوونکي  پور ورکوونکي ته د ！ک＂ان３ په 

ورکولو مکلف نه دي.

٩٠   کر＊ه - حقوقي او مسلکي خدمتونه 

د ماليه ورکوونکي د عوايد و د توليد، السته راوړن３ (تحصيل) او ساتن３  په موخه  د  
حقوقي او مسلکي  خدمتونو ( لکه محاسبوي ، تفتيشي  او حقوقي خدمتونه)  ورک７ل 

شوي او يا السته راغلي رقم  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . 
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١٠٠   کر＊ه -  د دفتر ل／＋ت

د د  فتر د ل／＋ت  (لکه قرطاسيه،  د کمپيو！ر او پرن＂ر  استهالکي وسايل  او  د دفتر د 
پاکولو وسايل) رقم چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو د توليد، السته راوړن３ (تحصيل) 

او ساتن３ په موخه ورک７ل شوي يا السته راغلي دى  په دې کر ＊ه ک３ ليکل کي８ي
   

روزنيزو   او  موندن３  بازار  مالي،  اداري،  دمديريت،     - کر＊ه     ١١٠
پرو－رامونو ل／＋ت

د مديريت،  اداري، مالي، بازارموندن３ او روزنيزو  پرو－رامونو د ل／＋ت رقم  چ３ د 
ماليه ورکوونکي د عوايدو د توليد، السته راوړن３(تحصيل) او ساتن３ په موخه ورک７ل 

شوي يا السته راغلي دي په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  
د مديريت، اداري، رهبري، او د اقتصادي فعاليت  د نظارت ل／＋ت  د اداري ل／＋ت 

په تو－ه －２ل کي８ي. 

د ماليي رپو！ونو  برابرول، د بانکدارۍ او پان／３ اچون３ ل／＋تونه  په مالي ل／＋ت ک３ 
شاملي８ي. 

د اعالنونو، خپرونو  او  د نورو اړوندو فعاليتونو ل／＋ت  د بازارموندن３ په ل／＋ت 
ک３ شاملي８ي. 

له  ل／＋ت   پرو－رامونو   روزنيز  د  موخه    په  لوړولو  د  وړتيا  کاري  د  کوونکو  کار  د 
روزنيزو  ل／＋تونو  ＇خه عبارت دي.

١٢٠  کر＊ه -  ترميم او ساتنه (حفظ او مراقبت) 

د ترميم او ساتن３ د ل／＋ت هغه  ورک７ل شوي او السته راغلي رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل 
کي８ي چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو له  توليد، السته راوړن３ (تحصيل) او ساتن３ 

سره ت７او لري.

١٣٠  کر＊ه - د کرائ３ يا اجارې ورک７ې

د کرائ３ يا اجارې د ورک７و هغه ورک７ل شوي يا السته راغلي رقم چ３ د ماليه ورکوونکي د 
عوايدو له توليد، السته راوړن３ (تحصيل) او ساتن３ سره ت７او لري، په دې کر＊ه ک３ ليکل 
－＂ه  ور＇خه  لپاره  توليد  د  جنسونو  هغو  د  چ３  ورک７ې  کرائ３  د  کارخان３  هغ３  د  کي８ي. 
اخستل کي８ي چ３ د ماليه ورکوونکي لخوا پلورل كي８ي، په دې کت／وري ک３ شاملي８ي. 
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١٤٠  کر＊ه - ＇ي７نه  او پراختيا

د ＇ي７نو او پرمخت，  د ل／＋ت رقم چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو له توليد، السته 
راوړن３ (تحصيل)      او ساتن３ په موخه ورک７ل شوي يا السته راغلي دى، په دې کر＊ه 
ک３ ليکل کي８ي.  د نوي محصول د توليد په خوخه د ＇ي７ن３ ل／＋ت هم په دې کت／ورۍ 

ک３ شاملي８ي. 

١٥٠  کر＊ه - حق االمتياز 

د حق االمتياز  هغه  ورک７ل شوي يا السته راغلي  رقم چ３ د اقتصادي فعاليت  د پرمخ 
وړلو، د عوايدو په موخه د شتمن９ د ساتلو او يا د عوايدو د توليد لپاره  د يوۀ  اړين 

قلم په تو－ه پيژندل شوي دى، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

١٦٠  کر＊ه - سودا－ريز  او خام مواد

د سودا－ريزو  او خامو موادو  له درکه السته راغلي  يا ورک７ل شوي  عوايدپه دې کر＊ه 
تو－ه  په  برخ３  يوې  د  فعاليتونو  اقتصادي  خپلو  د  مالونه  دا  شرکت   کي８ي.  ليکل  ک３ 
پلوري  او يا  دا چ３ له  خامو موادو ＇خه د محصوالتو په توليد موخه بازار ته وړاندې 

کوي. 
١٧٠  کر＊ه -  تدارکات 

د هغو وسايلو د تدارک  لپاره  ورک７ل شوي يا السته راغلي رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل 
او  عادي  د  ک３  وړلو  پرمخ  په  فعاليت  اقتصادي  د  يا  او  توليد  د  عوايدو  د  چ３  کي８ي 

ضروري ل／＋ت په تو－ه ور ＇خه  －＂ه اخستل کي８ي .
١٨٠  کر＊ه -  تخنيکي او ساختماني (ل／＋ت / عوايد)

د تخنيکي  او ساختماني کارونو د ترسره کولو لپاره ورک７ل  شوي يا السته  راغلي رقم 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. د ودانيو (تعميرونو) يا د بنس＂يزو کارونو او ورته تخنکي 

چارو (لکه د بري＋نا د کيبل نصبول اوداس３ نور)  په دې ل／＋ت ک３ شاملي８ي. 

١٩٠  کر＊ه -  د اوبو، بري＋نا، ！ليفون او نور ورته ل／＋تونه 

 د اوبو، بري＋نا، ！يلفون او نور ورته ل／＋تونه چ３ ورک７ل شوي او يا السته راغلي دي 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
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٢٠٠  کر＊ه- نور هغه عوايد له دې نه مخک３  نه په بل ＄اي ک３ نه دي 
ليکل شوي

نه  ک３  برخو  نورو  په  جدول  د  چ３  کي８ي  عوايدليکل  متفرقه  هغه   ک３  کر＊ه  دې  په 
ليکل  کر＊ه  دې  په  چ３  وتواني８ي   دې  په  بايد   ورکوونکي  ماليه  شوي.  ليکل  دي 

شي.  ک７اي  بيان  مجموعه  عوايدو  متفرقه  د  شوې 

٢١٠  کر＊ه  -  هغه ورک７ې او ل／＋تونه  چ３ د جدول په بل ＄اي ک３ نه 
دي ليکل شوي 

په دې کر＊ه ک３ هغه ورک７ې ليکل کي８ي چ３ د جدول په بله برخه ک３  نه دي ليکل شوي. 
ماليه ورکوونکي بايد  په دې وتواني８ي  چ３ په دې کر＊ه ليکل شوې د متفرقه عوايدو 

مجموعه بيان ک７اي شي. 

٢٥٠  کر＊ه - مجموعي عوايد

دهغو ارقامو مجموعه چ３ د جدول دننه په قوسونوک３ ليکل شوې ده په دې کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي. 

٣٠٠  کر＊ه  - مجموعي ورک７ې

دهغو ارقامو مجموعه چ３ د جدول دننه په قوسونوک３ ليکل شوې ده په دې کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي.
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شپ８مه ضميمه : هغه ورک７ې يا ارقام چ３ بهرن９ نماينده －９ يا بهرني  
مرکزي دفتر ته  د ون６ې د فرضي －＂３  په تو－ه  ورکول کي８ي 

٦. ١  الف    سريزه 

له  دې جدول ＇خه د هغو ورک７و يا رقمونو د ثبت  په موخه کار اخستل کي８ي چ３ د يوۀ  
بهرني نهاد د يوې بهرن９ نماينده －９  لخوا د نوموړي بهرني نهاد بل３ برخ３ ( نماينده 

－ي يا مرکزي دفتر) ته ورکول کي８ي.

بهرني شرکتونه کوالي شي  د يوې نماينده －９ (چ３ په افغانستان ک３ ثبت او راجس＂ر 
نه ده ) او يا يوې نماينده －９ ( چ３ په افغانستان  ک３ ثبت او راجس＂ر ده)  له ليارې  په 

افغانستان ک３ اقتصادي فعاليتونه   ترسره ک７ي. 

هغه －＂ه چ３ د خپلواک３ (مستقل３) نمايند－９ لخوا ويشل کي８ي  د مالي３ تابع －ر＄ي. د 
١٣٨۵ لمريز کال له پيل نه د نماينده －يو پر －＂و باندې  د مالي３ فيصدې ٪٢٠ ده  . دا 

فيصدي هغ３ فيصدي ته ورته ده چ３ د ون６ې پر－＂３ تطبيقي８ي. 

 د ١٣٨۷  لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون  پرنس  د يوې نمايند－９ د 
مالي３ وړ عوايد د يو مستقل شخص په ډول محاسبه کي８ي  او د نمايند－９ او بهرني 
د  لپاره  وک７و  د  ترمن＃   ( پرته   نه   ３＂－ فرضي  له  ون６ې  د  شوې  يادې  پورته  د   ) شخص 
کسراتو مجرايي نه ورکول کي８ي.  هغه ل／＋ت چ３ د نمايند－９ يا بهرني شخص لخوا 
د عوايدو د توليد په موخه په مصرف رسي８ي ، د شرکت لپاره  د مجاز ل／＋ت په تو－ه 

－２ل کي８ي. 

په  تو－ه  په  برخ３  د  －＂ه)  شوې  ورک７ل  ون６ې   ) کر＊３   ۷۱۰ د  رقم   بشپ７  جدول  شپ８م  د 
＇لورمه برخه ( د مجاز کسراتو محاسبه) ک３ شامل دي. 

د ون６ې  －＂３ د نورو  ډولونو په ＇ير د ون６ې پر فرضي －＂３  باندې  ٢٠٪  موضوعي 
ماليه  پلي کي８ي.  د موضوعي مالي３ په اړه پو＊تن３ د ＇لورم３ برخ３ ( د مجاز کسراتو 

محاسبه ) په  ۷١٠ الف کر＊ه ک３ مطرح شوي دي.
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بهرن９ نماينده －９ يا بهرني مرکزي د فتر ته د ورک７و يا د ارقامو د ورک７ې   په اړه د 
زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره  پر عايداتو باندې د مالياتو قانون تعليماتنام３ 

ته مراجعه وک７ۍ.

٦. ٢  الف    د شپ８م جدول بشپ７ول - هغه ورک７ې او رقمونه چ３ بهرن９ 
نماينده －９ يا بهرني مرکزي د فتر ته   د ون６ فرضي －＂３ په تو－ه ورکول 

کي８ي. 
۶. ۲. ۱.  الف    د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

 
 دمالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندني هغه نمبر او  نوم  په 
تکرار ډول ليکل کي８ي  چ３ د مالياتي اظهارليک په لوم７ۍ برخه ک３ ليکل شوي دي. 

٦. ٢. ٢   الف     په شپ８م جدول ک３ ورک７ې يا  پورونه 

 دا جدول  يوا＄３ د هغو ورک７و يا  پورونو  د ورک７ې  لپاره کارول کي８ي  چ３ د يوۀ  بهرني 
نهاد د يوې نماينده －９  لخوا د همدغه بهرني نهاد نورو برخو /＇انکو ته ورکول کي８ي.  

١٠  کر＊ه – خبرتياوې (اعالنونه) او سر－رمي 

 ) رقم  بشپ７  تادياتو)  ورک７و(  د   خبرتياوو   او  سر－رميو  د  ک３  اوږدو  په   کال  مالي  د 
فعاليتونو  اقتصادي  او  سودا－ريزو   له  چ３   پرته  نه  خبرتياوو  او  سر－رميو  هغو  له  

سره ت７او نه لري)  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

٢٠   کر＊ه -  ناوړه پورونه ( هغه پورونه چ３ په  اسانه السته نه را＄ي )

د السته راوړلو وړ  هغه مجموعي رقم ( چ３ ماليه ورکوونکي ته د عوايدو  يا پلور له 
درکه ورکول کي８ي) چ３ د ناوړه پورونو په تو－ه حذف شوي دي ، په دې کر＊ه ک３ ليکل 

کي８ي.
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٣٠  کر＊ه -  د نقليه وسايطو ل／＋ت

د نقليه وسايطو هغه مجموعي ل／＋ت په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي چ３ د مالي کال په 
اوږدو ک３ د عوايدو د توليد، السته راوړن３ او ساتن３ لپاره ورکول شوي وي. 

٤٠  کر＊ه -  کميشن او اجورې 

د فعاليت د ترسره کولو لپاره  د  عادي او اړينو خدمتونو＇خه  د کار اخستن３ په بدل 
ک３ ورکول کي８ي ، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٥٠  کر＊ه -  بيمه

د هغ３ شتمن９ د بيم３ په بدل ک３ د حق البيم３  ورک７ل شوي  رقم  چ３ د عوايدو  په 
توليد، السته راوړلو او ساتنه ک３ کارول شوي دي، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

٦٠   کر＊ه - ！ک＂انه، تخفيف

شوي  ورک７ل  د  او  رقم   مجموعي  ！ک＂ان３  شوې  ورک７ل  د  درکه   له  پورونو  د  شرکت  د 
تخفيف رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٧٠  کر＊ه -  پورونه  ( له ！کتان３ سره)

د ورک７ل شوو  پورونو مجموعي رقم  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. داس３ پورونه شته  
چ３ د پور ترالسه کوونکي مکلف دي چ３ پور ورکوونکي ته ！ک＂انه ورک７ي.

٨٠  کر＊ه -  پورونه ( پرته له ！کتان３)

د ورک７ل شوو  پورونو مجموعي رقم  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. . داس３ پورونه شته  
چ３ د پور ترالسه کوونکي مکلف نه دي چ３ پور ورکوونکي ته ！ک＂انه ورک７ي.
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٩٠   کر＊ه -  حقوقي او مسلکي خدمتونه

د ماليه ورکوونکي د عوايدو  د توليد، السته راوړن３(تحصيل) او ساتن３  په موخه  د  
حقوقي او مسلکي  خدمتونو (  لكه  محاسبوي، تفتيشي  او حقوقي خدمتونه ) ورک７ل 

شوي  رقم په دې کر＊ه ک３ درج کي８ي . 

١٠٠   کر＊ه - د دفتر ل／＋ت

راوړن３  السته  توليد،  د  عوايدو  د  ورکوونکي  ماليه  د  چ３  ل／＋ت  مجموعي  فتر  د  د 
(تحصيل) او ساتن３ په موخه ورک７ل شوي دي ، په دې کر ＊ه ک３ ليکل کي８ي.  قرطاسيه، 
د کمپيو！ر او پرن＂ر  استهالکي مواد، پاکولو مواد  او داس３ نور په دې کت／ورۍ شامل 

دي.
روزنيزو   او  موندن３  بازار  مالي،  اداري،  دمديريت،    - کر＊ه     ١١٠

پرو－رامونو ل／＋ت يا عوايد

رقم   ل／＋ت  د  پرو－رامونو  روزنيزو   او  بازارموندن３  مالي،  اداري،  مديريت،   د 
په  ساتن３  او  راوړن３(تحصيل)  السته  توليد،  د  عوايدو  د  ورکوونکي  ماليه  د  چ３ 

موخه ورک７ل شوي دى،  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.     

د  فعاليتونو＇خه  اقتصادي  له  او  رهبريت،  کن＂رول،   ، تنظيم  او  مديريت  ور＄ني  د 
نظارت (＇ارن３) ل／＋ت په اداري ل／＋تونو ک３ شاملي８ي. 

اچون３  پان／３  د  ادارې   او  کن＂رول  د  بانک  د  ل／＋ت،  برابرولو  د  رپو！ونو  مالي  د 
ل／＋تونه په مالي ل／＋تونوک３ شاملي８ي. 

د محصوالتو د اعالنونو  او خپرونو ل／＋ت او نور ورته ل／＋ت په بازموندن３ ل／＋ت 
ک３ شاملي８ي. 

او  پرو－رامونو   و  روزنيز  د  موخه  په  لوړولو  د  پوه３  او  ړتيا  کار  د  کارکوونکو  د   
کورسونو د جوړولو ل／＋ت په روزنيزو ل／＋تونو ک３ شاملي８ي.   

١٢٠  کر＊ه -  د ترميم او ساتن３ (حفظ او مراقبت) ل／＋ت 

د ترميم او ساتن３ د ل／＋ت هغه  ورک７ل شوي  رقم چ３ د ماليه ورکوونکي د عوايدو له  
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توليد، السته راوړن３(تحصيل) او ساتن３ سره ت７او لري، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.
١٣٠  کر＊ه  - د کرائ３ يا اجارې ورک７ې

د  چ３  کي８ي   ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  رقم  شوي  ورک７ل  هغه  ورک７و  د  اجارې  يا  کرائ３  د 
ماليه ورکوونکي د عوايدو له توليد، السته راوړن３(تحصيل) او ساتن３ سره ت７او لري.  
د هغ３ کارخان３ /فابريک３ د کرائ３  ورک７ې په دې  کت／ورۍ ک３ شاملي８ي چ３ د بازار 

لپاره محصوالت توليدوي. 

١٤٠  کر＊ه  -  ＇ي７نه (تحقيق) او پراختيا

السته  توليد،  د  عوايدو  د  ورکوونکي  ماليه  د  چ３  رقم  ل／＋ت  د  پراختيا   او  ＇ي７نو  د 
راوړن３(تحصيل) او ساتن３ په موخه ورک７ل شوي دى ، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. د 

نوي محصول د توليد په اړه د ＇ي７ن３ ل／＋ت په دې کت／ورۍ ک３ شاملي８ي. 

١٥٠  کر＊ه  -  حق االمتياز 

د حق االمتياز  هغه  رقم چ３ د اقتصادي فعاليت  د پرمخ وړلو، د عوايدو په موخه د 
شتمن９ ساتلو او يا د عوايدو د توليد په موخه ورک７ل شوي دي، په دې کر＊ه ک３ ليکل 

کي８ي. 

١٦٠  کر＊ه  - سودا－ريز او خامو مواد 

د سودا－ريزو او خامو موادو  د السته راوړن３ په موخه ورک７ل شوي رقم په دې کر＊ه 
ک３  ليکل کي８ي. 

شرکت  دا مالونه د خپلو اقتصادي فعاليتونو د يوې برخ３ په تو－ه پلوري  او يا  دا چ３ 
له  خامو موادو ＇خه د محصوالتو په توليد موخه بازار ته وړاندې کوي.

١٧٠  کر＊ه -  تدارکات 

د  چ３  کي８ي  ليکل  ک３  کر＊ه  دې  په  رقم  شوي  ورک７ل  لپاره   تدارک   د  وسايلو  هغو  د 
عوايدو د توليد او يا د اقتصادي فعاليت په پرمخ وړلو ک３ د عادي او ضروري ل／＋ت 

په تو－ه ور ＇خه  －＂ه اخستل کي８ي .
١٨٠  کر＊ه -  تخنيکي او ساختماني (ل／＋ت / عوايد)
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رقم  شوي  ورک７ل   لپاره  کولو  ترسره  د  کارونو  ساختماني  او  تخنيکي  د 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. د ودانيو (تعميرونو) يا د بنس＂يزو کارونو 
او ورته تخنکي چارو (لکه د بري＋نا د کيبل نصبول اوداس３ نور)  په دې 

ل／＋ت ک３ شاملي８ي. 

١٩٠  کر＊ه -  د اوبو، بري＋نا، ！ليفون او نور ورته ل／＋تونه 

يا  او  شوي  ورک７ل  چ３  ل／＋تونه  ورته  نور  او  ！يلفون  بري＋نا،  اوبو،  د   
السته راغلي دي په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٢٠٠  کر＊ه – نور ې ورک７ې يا ارقام 

په دې کر＊ه ک３ هغه  متفرقه عوايدليکل کي８ي چ３ د جدول په نورو برخو ک３ نه دي 
ليکل شوي. ماليه ورکوونکي بايد  په دې وتواني８ي  چ３ په دې کر＊ه ليکل شوې د 

شي.  ک７اي  بيان  مجموعه  عوايدو  متفرقه 

٢۵٠  کر＊ه  -  مجموعي ورک７ې او پورونه 

۱۰ – ۲۰۰  کر＊３ سره جمع کي８ي  او السته راغلي رقم ( د جمع حا請ل)  د ۴ برخ３ ( 
مجاز کسرات) په ۲۵۰ او ۷۱۰ کر＊و ک３ ليکل کي８ي. 

۳۰۰ کر＊ه-د ＇لورمه برخ３  ( د مجاز کسراتو محاسبه) په  ۷۱۰ کر＊ه ( 
ون６ې ورک７ل شوې －＂ه ) ک３ د ورک７و د شموليت په اړه پو＊تن３ . 

که چيرې هغه ورک７ې چ３ په ۶ جدول ک３ ي３ يادونه شوې ده  د مالياتي اظهارليک د ۴ 
برخ３ ( مجاز کسرات) په ۷۱۰ کر＊ه  ( د ون６ې ورک７ل شوې －＂ه ) ک３ ليکل شوې وي ، 

په ۳۰۰ کر＊ه ک３ د « هو"  کلمه ليکل کي８ي. 

که چيرې هغه ورک７ې چ３ په ۶ جدول ک３ ي３ يادونه شوې ده  د مالياتي اظهارليک د ۴ 
برخ３ ( مجاز کسرات) په ۷۱۰ کر＊ه  ( د ون６ې ورک７ل شوې －＂ه ) ک３ نه وي ليکل شوې 

، په ۳۰۰ کر＊ه ک３ د " نه"  کلمه ليکل کي８ي. 
 دا چ３ د قانون له مخ３  دا ډول  ورک７ې د  فرضي ون６ې －＂３  په تو－ه －２ل کي８ي، که 
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تو－ه  په    ３＂－ ون６ې  فرضي  د  ورک７ې  دا  چ３  وغواړي   نه  و  ورکوونکي  ماليه  چيرې  
و＊يي ، نوموړي بايد په دې اړه  قانع کوونکي او د منلو وړ اسنادو لري. 

٣٥٠  کر＊ه - د ＇لورم３ برخ３ (د مجاز کسراتو محاسبه) په نورو کر＊و 
ک３ د ورک７و د شموليت په اړه پو＊تنه

که چيرې هغه ورک７ې چ３ په شپ８م جدول ک３ ي３  يادونه شوې ده،  د ＇لورم３ برخ３ له 
۷١٠ کر＊３ نه پرته ددې برخ３ په نورو کر＊و ک３ ليکل شوې وي،  په ٣٥٠ کر＊ه ک３  

د» هو" کلمه  ليکل کي８ي .

که چيرې ماليه ورکوونکي  غواړي چ３ دا  ورک７ې د فرضي ون６ې －＂３ ( د ۴ برخ３ ۷۱۰ 
کر＊ه) په تو－ه  نه بلکه د کسراتو په تو－ه محاسبه  ک７ي ، نوموړي بايد په دې اړه   داليل 

او قانع کوونکي اسناد ولري ＄که 
چ３ د قانون له مخ３  دا  ډول  ورک７ې د فرضي ون６ې －＂３ په تو－ه －２ل کي８ي. 

که چيرې په ۶ جدول ک３  شامل３ ورک７ې د ۴ برخ３ ( مجاز کسرات) په نورو کر＊و ک３ 
نه وي ليکل شوې ، په ۳۵۰ کر＊ه ک３ د « نه"  کلمه ليکل کي８ي. 
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اوومه  ضميمه :  اووم جدول - په بهر ک３ د ورک７ل شوو مالياتو د   
کسراتو محاسبه 

۷. ١   الف سريزه

الندې  په  بايد  محاسبه)  کسراتو  د  مالياتو  شوو  ورک７ل  د  بهرک３  په   ) جدول  اووم 
شرايطوک３  بشپ７  او وړاندې ک７ل شي:

  د بهرنيو عوايدو شتون
  په بهر ک３ تاوان /ضرر سره مخ کيدل
  په بهر ک３ ورک７ل شوي ماليات

د اووم جدول يو نقل بايد له مالياتي اظهارليک سره ضميمه ک７ل شي. اووم جدول په 
۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

يو افغان ميشت و－７ي کوالي شي د هغو مالياتو په بدل ک３ د مجرائي غو＊تنه  وک７ي 
پرعايداتو  چ３  وي  ک７ي  ترالسه  عوايد  داس３  ياي３  او  دي  ک７ي  ور  ئ３  ک３  بهر  په  چ３ 
باندې د مالياتوقانون د  محدوديتونو تابع دي. د هر بهرني هيواد لپاره يو محدوديت 

شته دي. 

که چيرې په افغانستان ک３ شته کمپن９ －ان３ چ３ د بهرنيو تشبثونو فعاليتونه ترسره 
کوي له تاوان سره مخ شي، دوي کوالي شي د تاوان لپاره د مجرايي غو＊تنه وک７ي.  د 
بهرنيو فعاليتونو تاوانونه د کورنيو فعاليتونو (هغه فعاليتونه چ３ د افغانستان دننه 

ترسره کي８ي) له عوايدو ＇خه د مجرايي وړ نه دي.  

د بهرني تاوان مجرائي يوا＄３ د بهرنيو فعاليتونو له راتلوونکو －＂و ＇خه د مجرايي وړ 
ده   نه د کورنيو فعاليتونو له موجوده －＂３ ＇خه. 

ول３ پر عايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ له بدلونونو نه وړاندې  په افغانستان ک３ 
ميشت شرکت چ３ په بهر ک３ ئ３ اقتصادي فعاليتونه درلودل، کولي شول  چ３ د بهرن９ 
خسارې لپاره د هغو عوايدو په بدل ک３ مجرائي ترالسه ک７ي  چ３ په افغانستان ک３ ي３ 
د اقتصادي فعاليتونو له درکه ئ３ السته راوړي دي. د دې موضوع بر عکس يعن３ په 
افغانستان ک３ د من＃ ته راغل３ خسارې لپاره  له بهرنيو عوايدو ＇خه مجرائي ترالسه 
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ک７ي. دغه بدلون د ١٣٨٥ کال د نومبر د مياشت３ له ١١ ن５＂３ ＇خه نافذ دي.
شي  کيداى  ترالسه  مجرائي  ئ３  ک３  بدل  په   ３＂－ راتلوونک３  د  چ３  رقم  هغه  خسارې  د 
ک３  په  تاوان/ضرر  او  عوايد  چ３  کي８ي  ！اکل  مخ３  له  قوانينو  مالياتي  د  هيواد  هغه  د 
السته راغلي دي.  که چيرې د يوۀ  بهرني هيواد مالياتي قانون ( د بيل／３ په ډول) داس３  
＇ر－ند ۀ ک７ي چ３ د راتلوونک３ －＂３ په بدل ک３  د تاوان يوا＄３ له دريو ＇خه يوه برخه 
(دريمه برخه) د راتلوونکو کلونو په يوه کال ک３ د مجرائي وړ ده، د همغه خسارې رقم 
چ３ په بهرک３ د ورک７ل شوو مالياتود  مجاز کسراتو د محاسب３ پرمهال کارول شوي وه 

، دلته هم کارول کي８ي. 

لوم７ۍ بيل／ه

د (الف ) شرکت يو افغان سهامي شرکت دي چ３ د غاليو يو پلورن％ي د افغانستان په جالل أباد 
افغان９  شرکت  نوموړي  لري.   ＊ارک３  الرهور  په  پاکستان  د  پلورن％ي  يو  او  ک３  ＊ار 
ک３  پاکستان  او  افغانستان  په  ليارې  له  پلورن％يو  خپلو  د  ي３  بيا  او  رانيسي  غال９ 
پلوري. .  په ۱۳۸۸ کال  ک３ ، د الف شرکت له هغه پلورن％ي  ＇خه چ３ په جالل آباد 
ک３ موقعيت لري ۱۰۰۰۰۰  افغان９  －＂ه السته راوړه ، ول３ د الهور په پلورن％ي ک３  
 ۹۰۰۰۰۰  ) تاوان  د  پلورن％ي  الهور  د  شرکت  الف  د  وک７.   تاون  افغان９   ۹۰۰۰۰۰
افغانستان  په  ک７ي  ترالسه  مجرايي  ＇خه  عوايدو  خپلو  د  کوالي  نشي  لپاره   افغان９) 
ک３  ي３ السته راوړي دي. پس نوموړي شرکت مکلف دي چ３  په افغانستان ک３ د السته  

راغل３  له درکه ۲۰۰۰۰۰ افغان９ 
(   x ۱۰۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰  ٪   ۰ ۲) ماليات پرعايدات وضع ک７ي.  

دويمه بيل／ه

  ٧٠٠٠٠٠ ک３   پلورن％ي  په  غاليو  د  آباد  دجالل  شرکت   د (الف)  ک３،  کال   ۱۳۸۹ په 
افغان９  تاوان کوي د الرهور له پلورن％ي ＇خه ۸۰۰۰۰۰  افغان９ －＂ه السته راوړي. 
په دې حالت ک３ د الرهور د غاليو له پلورن％ي ＇خه السته راغل３ －＂ه په پاکستان ک３ د 
٣٢٠٠٠٠  افغانيو  تابع －ر＄ي . په پاکستان ک３ د ۱۳۸۸ کال تاوان  په پاکستان ک３ 

د ۱۳۸۹ کال  له －＂３ ＇خه د مجرايي وړ ده. 

د  ک３  کال  هر  په  چ３  شي  کوالى  شرکت  د (الف)  مخ３   له  قانون  مالياتو  د  پاکستان  د   
ک７ي..   السه  تر  مجرائي  لپاره  برخ３  يوې  د  ＇خه  برخو  دريو  له  تاوان   د  لپاره  کال  يوه 
  ٥٠٠٠٠٠ －＂ه   خالصه  شرکت  الف  د   ، وروسته  نه  لي８د  له  تاوان  د  ته  راتلوونکي 
افغان９ ده ( په ۱۳۸۹ کال ک３  ۸۰۰۰۰۰۰۰  افغان９ －＂ه  منفي په ۱۳۸۸ کال ک３ 
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۳۰۰۰۰۰ افغان９  تاوان.). 
پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د ٥  مادې پر بنس د (الف) شرکت کوالى شي چ３ 
د هغ３ مالي３ لپاره چ３ په پاکستان ک３ ي３ ورک７ل شوې ده، د مجرائي غو＊تنه وک７ي، 
اما دامجرايي يو ＄ان／７ي محدوديت لري. دا محدوديت  له هغ３ مالي３ سره مساوي دي 
چ３ که چيرې ۵۰۰۰۰۰ افغان９ په افغانستان ک３ ترالسه شي، ماليه ور＇خه اخستل 
کي８ي يعن３ ۱۰۰۰۰۰  افغان９ ( x  ۵۰۰۰۰۰   ٪ ۲۰ ).   د ١٠٠٠٠٠ افغانيو  په بدل 
ک３ له  ٣٢٠٠٠٠  ＇خه  د زيات رقم لپاره مجرائي ورکول کي８ي ول３  راتلوونکو کلونو 

ته نشي لي８دول كيداى. 

د هربهرني هيواد  (چ３ عوايد په ک３ السته راغلي  او دمجرايي غو＊تنه په ک３ شوې ده)  
لپاره  مجرايي  په جال تو－ه محاسبه کي８ي. که چيرې يو ماليه ورکوونکي له ۳ په ډيرو 
هيوادونوک３ عوايدو ولري، د ۷ جدول ډيرو کاپيانو ته اړتيا لري.  د ۷ جدول يو ه کاپي 

په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

٧. ٢   الف   په بهرک３ د ورک７ل شوو ماليو د مجرائي لپاره د محاسب３ 
جدول بشپ７ول 

٧. ٢. ١   الف     د  ماليه ورکوونکي په اړه معلومات

دمالياتي اظهارليک په دې برخه ک３ د ماليه ورکوونکي د پيژندني هغه نمبر او  نوم  په 
تکرار ډول ليکل کي８ي  چ３ د مالياتي اظهارليک په لوم７ۍ برخه ک３ ليکل شوي دي. 

٧. ٢. ٢    الف    د اووم جدول بشپ７ول – په بهر ک３ د ورک７ل شوې مالي３ 
د مجرائي محاسبه

۱ کر＊ه -  پرعايداتو باندې دمالياتو مجموعه 

د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ له ۸۰ کر＊３ ＇خه پرعايداتو باندې د مالياتو ( د 
هرډول کسراتو له وضع کولونه دمخه) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  

۲ کر＊ه -  له بهرني هيواد ＇خه السته راغلي د مالي３ وړ عوايد

کسرات  منف３  عوايد  (يعن３   رقم  بشپ７  عوايدو  هغو  وړ  مالي３  د  ورکوونکي  ماليه  د 
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ل／＋ت) د کسراتو له  وضع کولو نه وړاندې  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . دا هغه رقم 
نه  کولو  وضع  له  ضرر  د  رقم  دا  ده.  شوې  وضع  ماليه  پرې  ک３  هيواد  بهرني  په  چ３  دي 
وړاندې هغه عوايد دي  چ３ ماليه ورکوونکي ورپه بهرني هيواد ک３ ترالسه ک７ۍ دي. 

۳ کر＊ه- هغه بهرني تاوانونه چ３ له تيرو ＇خه لي８دو ل شوي دي. 

که چيرې د تيرو کلونو  بهرني تاوانونه لي８دول شوي وي، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

مجرايي  د  ＇خه  عوايدو  راتلوونکو  له  چ３  اندازه/رقم  تاوانونو  بهرنيو  مجازو  دهغو   
وړ دي دهغه هيواد د مالياتي قوانينو پربنس ！اکل کي８ي چ３ عوايد او تاوان په ک３ 

السته راغلي دي.  

که چيرې د بهرني هيواد مالياتي قانون داس３  ＇ر－ند ۀ ک７ي چ３ د راتلوونک３ －＂３ په 
بدل ک３  د تاوان يوا＄３ له دريو ＇خه يوه برخه (دريمه برخه) د راتلوونکو کلونو په يوه 
کال ک３ د مجرائي وړ ده، د همغ３ خسارې رقم چ３ په بهرک３ د ورک７ل شوو مالياتود  

مجاز کسراتو د محاسب３ پرمهال استفاده شوي وه ، په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.

۴ کر＊ه -  له بهرنيو سرچنيو ＇خه السته راغلي دمالي３ وړ خالص عوايد

له بهرنيو سرچنيو ＇خه دمالي３ وړ خالص عوايد له ۲  کر＊３ (د مالي３ وړ عوايد) د ۳ 
کر＊３ له منفي کولو＇خه السته را＄ي.  

ددې محاسب３ پايله بايد په ۴ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

۵ کر＊ه -  محاسبه

لوم７ۍ کر＊ه ( پرعايداتو باندې ماليات) په ＇لورمه کر＊ه ( له بهرني هيواد ＇خه السته 
راغلي د مالي３ وړ عوايد) ك３ ضربي８ي او  السته راغلي رقم ( د ضرب حا請ل ) په دې 

کر＊ه ک３  ليکل کي８ي.

۶ کر＊ه -  له ！ولو هيوادونو ＇خه السته راغلي د مالي３ وړ مجموعي عوايد

مجموعي  وړ  مالي３  د  راغلي  السته  ＇خه   هيوادونو  ！ولو  له  －６ون   په  افغانستان  د 
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عوايد په دې  کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. دا  عدد د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ له 
۷٠  کر＊３  ＇خه السته را＄ي.

۷ کر＊ه -  د يوۀ  بهرني هيواد لپاره د مجرائي محاسبه

پن％مه کر＊ه (محاسبه) پر شپ８م３ کر＊３ ( له ！ولو هيوادنو ＇خه السته راغلي د مالي３ 
وړ مجموعي عوايد) باندې ويشل (تقيسيم) کي８ي او په پايله ک３ ي３ دبهرنيو مالياتو 
السته  دي.  وړ  ادعا  د  لپاره   هيواد  بهرني  ددې  چ３  کي８ي  ترالسه  رقم  هغه  دمجرايي  
راغلي مبلغ ( د تقسيم حا請ل ) په ۷ کر＊ه  او « مالياتي مجرايي –  هيواد « (       ) کر＊ه 

ک３ ليکل کي８ي. 

په اوومه کر＊ه ک３ محاسبه شوي رقم د بهرنيو مالياتو د مجرايي هغه اعظمي حد دي 
چ３ د يو ＄ان／７ي هيواد لپاره ادعا کيداې شي. هر ډول بهرني اضافي ماليات چ３ دغه  
نوموړو  د   . کيداي   نشي  دعوا  ي３  لپاره  مجرائي  د  دي،  شوي  ورک７ل  ته  هيواد  بهرني 
اضافي مالياتو ورک７ې  په افغانستان ک３ د راتلونکو او يا پخوانيو کلنو  پرعايداتو 

باندې دمالياتو د ل８والي او له ترسره  کولو په موخه نشي لي８دول کيداي.  

لوم７ۍ بيل／ه :

د( ب) شرکت په افغانستان ک３ ١٠٠٠٠٠ افغان９ او په   بهرني  هيواد ( ج ) ک３ ٢٠٠٠٠٠  
افغان９ ( په افغانيو باندې د اسعارو له تبادل３ نه وروسته ) د مالي３ وړ عوايد لري. د 
(ب) شرکت عوايد چ３ له ！ولو سرچينو ＇خه ي３ السته راوړي دي ٣٠٠٠٠٠  افغان９ 
دي او له دې رقم ＇خه د ورک７ې وړ رقم د ورک７ې مالي３ رقم ۶۰۰۰۰  افغان９ دي. په 
(ج) هيواد ک３ د نوموړي شرکت مالياتي مکلفيت ۷۲۰۰۰ افغان９ دي چ３ په نوموړي 

هيواد ک３ ورکول شوي دي.  

لوم７ۍ کر＊ه-  پر عايداتو باندې  د مالياتو مجموعه           ۶۰۰۰۰  افغان９
دويمه کر＊ه- له ( ج ) هيواد  ＇خه د مالي３ وړ عوايد         ٢٠٠٠٠٠  افغان９
دريمه کر＊ه-  لي８دول شوي (انتقال شوي ) تاوانونه /خسارې                    請فر  افغان９
＇لورمه کر＊ه- د مالي３ وړ خالص عوايد          ٢٠٠٠٠٠  افغان９
پن％مه کر＊ه- محاسبه ( لوم７ۍ کر＊ه ضرب په ＇لورمه کر＊ه ک３)    ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ افغان９
شپ８مه کر＊ه-له ！ولو هيوادونو ＇خه دمالي３ وړ مجموعي عوايد        ٣٠٠٠٠٠  افغان９
اوومه کر＊ه - مجرائي ١ ( پن％مه کر＊ه تقسيم پر شپ８م３ کر＊３ )            ۴٠٠٠٠  افغان９
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نوموړي شرکت نشي کوالي د (ج) شرکت لپاره د بهرنيو مالياتو په تو－ه  له ۱۲۰۰۰ 
＇خه  اندازې  ！اکل３  خپل  له  ماليات  چ３  ＄که  وک７ي  دعوا  رقم   زيات   د  افغانيو＇خه 
 ) ورک７ي   ماليات  افغان９   ۲۰۰۰۰ چ３  دي  مکلف  شرکت  (ب)  د    . دي  شوي  زيات 
 ۱۲۰۰۰ د    . مجرايي)  افغان９    ۴۰۰۰۰ منفي   مکلفيت   مالياتي  افغان９    ۶۰۰۰۰
افغانيو اضافي رقم  چ３ د (ب) شرکت د بهرنيو مالياتو له درکه  ورک７ي دي، د لي８د و ړ 

نه دي  او د افغانستان  د عوايدو له مالياتو ＇خه د کسر وړ دي. 

دويمه بيل／ه:

ددې بيل／３ جزئيات  د لوم７ۍ بيل／３ جزئياتو ته ورته دي  اما په دې توپير چ３  د (ب) شرکت 
له (ج) هيواد ＇خه  ۵۰۰۰۰۰  افغان９ عوايد السته راوړي  اود تيرکال تاوان  (چ３ ۳۰۰۰۰۰ 

افغان９ ده) ي３ لي８دولي دي.  

لوم７ۍ کر＊ه-  پر عايداتو باندې  د مالياتو مجموعه           ۶۰۰۰۰  افغان９
دويمه کر＊ه- له ( ج ) هيواد  ＇خه د مالي３ وړ عوايد          ۵٠٠٠٠٠  افغان９
دريمه کر＊ه-  له (ج) هيواد ＇خه لي８ل شوي تاوان             ۳۰۰۰۰۰  افغان９
＇لورمه کر＊ه- له  (ج) هيواد ＇خه د مالي３ وړ خالص عوايد        ٢٠٠٠٠٠  افغان９
پن％مه کر＊ه- محاسبه ( لوم７ۍ کر＊ه ضرب په ＇لورمه کر＊ه ک３) ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ افغان９
شپ８مه کر＊ه-له ！ولو هيوادونو ＇خه دمالي３ وړ مجموعي عوايد       ٣٠٠٠٠٠  افغان９
اوومه کر＊ه - مجرائي ١ ( پن％مه کر＊ه تقسيم پر شپ８م３ کر＊３ )           ۴٠٠٠٠  افغان９

نوموړي شرکت نشي کوالي د (ج) هيواد  د بهرنيو مالياتو لپاره  له ۱۲۰۰۰  افغانيو 
زيات  ＇خه   اندازې  ！اکل３  له  ماليات  د  چ３  ＄که  وغواړي  مجرايي  رقم  زيات  د  ＇خه 
دي. د (ب) شرکت مکلف دي چ３  ۲۰۰۰۰  (۶۰۰۰۰ افغان９ مالياتي مکلفيت منفي 
۴۰۰۰۰ افغان９ مجرايي) افغان９ ماليه ورک７ي.  د (ب) شرکت چ３ د بهرنيو مالياتو 
له درکه ۱۲۰۰۰ افغان９ اضافي ماليه ورک７ې ده، دا اضافي ماليه په افغانستان ک３ د 
السته راغلو  تيروکلونو او راتلوونکو کلونو له عوايدو ＇خه  د کسر او لي８د وړ نه ده. 

د بهرنيو مالياتو لپاره  مجرايي يوا＄３ په الندې حاالتو ک３ جواز لري: 

۱. که چيرې دهغه هيواد (چ３ ماليات په ک３ وضع شوي دي) پرعايداتو باندې د مالياتو 
اظهارليک او دمال３ رسيد له افغاني مالياتي اظهارليک سره ضميمه او وړاندې ک７ل 

شي. 
راغلي  السته  ＇خه  سرچينو  ！ولو  له  ک３  اظهارليک  مالياتي  افغاني  په  چيرې  که    .۲

عوايد شامل شوي وي. 
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۳. که چيرې دهغو بهرنيو مالياتو لپاره چ３ د مجرايي غو＊تنه ي３ شوې ده مجرايي نه 
وي وضع شوې. 

۴.   د ！ولو هيوادونو ماليه له داس３ ماليه  وي چ３ پر！ولو خالصو عوايدو باندې تطبيق شي. 

 د ورک７ل شوو بهرنيو مالياتو مجرايي يوا＄３ پرعايداتو باندې د مالياتو په اړه کارول 
له  ورکوونکي  ماليه  د  چ３   لري  نه  جواز  مجرايي  لپاره  مالياتو  بهرنيو  هغو  د  کي８ي.  

عوايدو ＇خه نه وي وضع شوې. 
دا چ３ ماليه پرعوايدو باندې تطبيق شوې ده او کنه ، د حاالتو او حقايقو له  ارزولو＇خه  
وروسته معلومي８ي.  ددې د معلومولو لپاره  د عوايدو لوي رياست بايد و مومي چ３ 
آيا بهرني هيواد ماليه ورکوونکو ته اجازه ورکوي او کنه چ３  دهغوي له عوايدو ＇خه 

د منلو وړ  يو رقم  وضع شي . 

دريمه بيل／ه 

د (ب) شرکت يو افغاني سهامي تشبث دي چ３ په بهر ک３ فعاليت لري  او دهغو اجناسو 
د واردولو له درکه  －مرکي  محصول ورکوي چ３ نوموړي شرکت ک３ ي３ پلوري. دا ډول 
محصول د پلورل شوو اجناسو د بي３ د يوې برخ３ په تو－ه －２ل کي８ي، اما د ياد شوي 

سهامي شرکت د افغاني مالياتو په بدل ک３ －مرکي محصوالت د مجرايي وړ نه دي. 

＇لورمه بيل／ه 

او  لري   فعاليت  بهر  نه  هيواد  له  چ３  دي  تشبث  سهامي  افغانيي  يو   sشرکت  ( ج   ) د 
کال   مالي  يوه  په  چ３  ورکوي  ماليه   فيصده   ۴ دوران  د  پان／３  د  ک３  هيواد  بهرني  په 
۲۲۰۰۰  افغان９ کي８ي. په نوموړي هيواد او په هماغه کال ک３ د نوموړي شرکت لخوا 
د  پان／３  د  رسي８ي.  ته  افغانيو   ۱۶۰۰ ماليات  خالص  باندې  پرعايداتو  شوي  ورک７ل 
دوران  ۲۲۰۰۰  افغان９ ماليه د ل／＋ت په تو－ه نشي وضع کيداي او په افغانستان ک３ 
پرعايداتو باندې د مالياتو په بدل ک３  د پان／３ د دوران مالي３ لپاره د مجرايي غو＊تنه 
نشي کيداي. يوا＄３ پرعايداتو باندې د خالصو مالياتو لپاره چ３ ۱۶۰۰ افغان９ دي 
او  په بهرني هيواد ک３ ورکول شوې ده، مجرايي ورکول کي８ي او په افغانستان ک３ ددې 

شرکت په مالياتوک３ تريوې اندازې پورې کموالي رامن％ته کوي. 
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پن％مه بيل／ه 

 د (د) شرکت يو افغاني سهامي شرکت دي چ３ په افغانستان او پاکستان ک３ د فرنيچر 
پرعايداتو  ک３  پاکستان  په  شرکت  نوموړي  لري.   فعاليتونه  کولو  وړاندې  او  توليد  د 
باندې د مالياتو تابع دي. فرض کوو چ３  پاکستان د نوموړي شرکت  پرعوايدو باندې 
۲ فيصده ماليه ( منفي د پلورل شوو اجناسو بيه) وضع کوي. سره له دې چ３ د پاکستان 
لپاره  بي３  د  اجناسو  شوو  پلور  د  چ３  ورکوي  اجازه  ته  شرکت  (د)  د  سيس＂م   مالياتي 
نوموړي  د  دليل  دې  په  ماليه  شوې  وضع  لخوا  پاکستان  د  وک７ي،  غو＊تنه  مجرايي  د 
شرکت پرعايداتو باندې ماليات نه －２ل کي８ي چ３ د (د) شرکت د عملياتي ل／＋تونو( 

لکه د معاش او استهالک ل／＋تونه)  د وضع کولو اجازه نه ورکوي. 
تبصره:

هغه ماليات چ３ پر عايداتو باندې وضع نشي د کاري ل／＋ت په تو－ه د مجرايي وړ دي 
، اما د بهرنيو مالياتو د مجرايي اجازه نه لري. 

له بهرنيو سرچنيو ＇خه مجموعي عوايد- له  ！ولو هيوادونو ＇خه السته 
راغلي عوايد

هغه  هر  د  جدول    ۷ او  عوايد )  خالص  ＇خه  سرچينو  بهرنيو  له  رقم (  کر＊３  ＇لورم３  د 
هيواد لپاره جمع کي８ي چ３  د بهرنيو مالياتو د مجرايي غو＊تنه ور＇خه شوې ده.  

د پورتن９ محاسب３ پايله ( السته راغلي رقم ) د مالياتي اظهارليک د دريم３ برخ３ ( د 
محاسب３ وړ عوايد) په ۴۲۰ کر＊ه ( له بهرنيو سرچينو ＇خه السته راغلي عوايد) ک３ 

ليکل کي８ي. 

په بهرک３ د ورک７ل شوو مالياتو په بدل ک３ مجموعي مجرايي- د ！ولو هيوادونو لپاره 

د مالياتو د مجرايي په کر＊ه ک３ مجموعي رقم ( چ３ د ۷ کر＊３ له رقم يا له هغه حقيق３ 
جمع  لپاره  هيواد  هرهغه  د  دي)  شوي  ورک７ل  ک３  هيواد  بهرني  په  چ３  دي  ل８  ＇خه  رقم 

کي８ي چ３ په ۷ کر＊ه ک３ ور＇خه د بهرنيو مالياتو مجرايي غو＊تل شوې ده . 

د پورتن９ محاسب３ پايله د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ ( د ورک７ې  وړ مالياتو 
！ولو  د  او  مجرايي)  لپاره  مالياتو  شوو  ورک７لو  د  ک３  بهر  په   ) ۹۰کر＊ه  په   ( محاسبه 

هيوادونو لپاره  دورک７ل شوو مالياتو د مجرايي په کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
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اتمه ضميمه ، اتم جدول  - بيالنس 

۸. ۱   الف         سريزه 
له اتم جدول ＇خه  د روان  او تير کال د بيالنس په اړه د معلوماتو د ساتلو لپاره کار 
اخستل کي８ي. د بيالنس په اړه معلومات بايد له ماليات３ اظهارليک سره وړاندې ک７ل 

شي. د  ۸ جدول يو نقل د مالياتي الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

 که چيرې له وړاندې نه داس３ يو بيالنس برابر ك７ل شوي وي چ３  د اتم جدول ！ول او اړين 
بشپ７ولو  د  جدول  اتم  د  بايد  نقل  يو  بيالنس  شوي  ياد  د  ولري،  شتون  پک３  معلومات 
پر＄اي ضميمه ک７ل شي.  کليدي اړتياوې په اتم جدول ک３ د شته کت／وريانو،  دروان 
او راتلوونکي کال له معلوماتو ＇خه عبارت دي چ３  د بيالنس له ليارې وړاندې کي８ي. 

پرعايداتو باندې د مالياتي اظهارليك  د برابرولو په موخه   بيالنس بايد د محاسب３ د 
وروست９ طريق３  پربنس  ترتيب ك７ل شي. 

اساساتو  محاسبوي  شوو  منل  عامه  د  معلومات   شامل  ك３  بيالنس  په  جدول   اتم  د 
پربس برابري８ي. \

بيالنس ، معموْال  (د وړاندې کولو پرمهال ) د شرکت د معلوماتو  او مالي وضعيت  په 
اړه  معلومات لري.  بيالنس هغه  سند دى چ３ د كال په پاى ا و په ！اكل３ ني＂ه  ک３ د 
 ﾢشركت  ！ول３ شتمن９ او ثبت شوي مكلفيتونه په ک３ ليکل شوي دي.  بيالنس له هغ
سند ＇خه چ３ په يوه ！اکل３ موده ک３ په ک３ عوايد، －＂ه او يا  ضرر  ليکل ،توپيرلري. 

په ۸ جدول ک３ موجوده بيالنس دوه برخ３ لري : د شتمن９ برخه او د مکلفيتونو برخه.  
دا دوه برخ３ بايد تعادل (موازنه) ولري. 

۸ . ۲   الف        د اتم جدول بشپ７ول  -  بيالنس 

۸.  ۲. ۱ الف        د ماليه وركوونكي په اړه معلومات 

د مالياتي اظهارليك په دې برخه ك３ د ماليه وركوونكي د پيژندن３ هغه نمبر او نوم چ３ 
دمالياتي اظهارليك په لوم７ۍ برخه  ك３ ليكل شوي  دي  په تكرار ډول ليكل كي８ي. 
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۸.  ۲. ۲.  الف پان／ه
 

۸.  ۲. ۲. ۱.   الف        موجوده پان／ه
 

له دې برخ３ ＇خه  دهغو ثابتو پان／و د ياددا＊ت کولو په اړه کار اخيستل کي８ي  چ３ له 
يوه کال نه د ل８ وخت په موده ک３ د تبديلي وړ دي.  د بيل／３ په تو－ه  هغه مالي پان／ه 
－２ل  تو－ه  په  شتمن９  فعلي  د  پر＄اي  شتمن９  ثابت３  د   ك３  ۱۲مياشتو  په   چ３  اچونه 

کي８ي . 

۱۰  كر＊ه - په بانك ك３ نغدې پيس３ او يا د هغو معادل 

په بانک ک３ د نغدو پيسو رقم او يا د نغدو پيسو معادل په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
معيادي  بانک  په  ک３  موده  ＄ان／７ې  يوه  په  ک３)   اوږدو  (په  کال  د  تو－ه،   په  بيل／３  د 

اماناتونه (که په سودا－ريزو حسابونو ک３ وي او که د اماناتوپه حساب ک３ ). 

۲۰ كر＊ه -  نغدې پيس３ او د موجوده نغدو پيسومعادل 

ليكل  ك３  كر＊ه  دې  په  معادل   دهغو  يا  او  ارز＊ت   مجموعي  پيسو  نغدو  موجوده   د 
كي８ي. د بيل／３ په تو－ه ور＄ني ل／＋ت . 

۳۰  كر＊ه -  مالي پان／ه اچونه

د مالي پان／３ اچوني  مجموعي ارز＊ت  (د بيل／３ په تو－ه، د يوه كال په موده ك３ د 
ماليه وركوونكي لخوا ترالسه شوي پورونه) په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي.

۴۰ كر＊ه - اجناس/د پلور وړ اجناس

د اجناسو مجموعي رقم  او د پلور وړ اجناس  (د توليدشوو اجناسو په －６ون )  په دې 
کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  د روان كال لپاره  دغه موجودي  بايد هغه رقم ته ورته وي چ３ د 

مالياتي اظهارليك په ۳۵۰ کر＊ه ک３ ليکل شوي دي.  
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۵۰ كر＊ه -  نورې  ناملموس３ شتمن９  

ليکل  ك３  كر＊ه  دې  په  رقم   مجموعي   شتمنيو  ناملموسو  نورو   د  شان   په  شهرت  د   
کي８ي. 

۶۰ كر＊ه – اومه مواد 

د هغو اومه  موادو مجموعي رقم په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي چ３  د اجناسو په جوړولو 
ک３ کارول کي８ي . 

۷۰ كر＊ه - سودا－ري او نور السته راتلوونكي حسابونه

ك３  كر＊ه  دې  په  پان／ه  مجموعي  حسابونو   راتلوونكو  السته   نورو  او  سودا－ري   د 
請ورت  لخوا   وركوونكي  ماليه  د  ي３  اړوند  په  چ３   دي   ارقام  هغه  دا  كي８ي.  ليكل 

حساب  وړاندې ک７ل شوي  او کيداي شي چ３ ترالسه ي３ ک７ي. 
 

۸۰كر＊ه -د كار جريان يعن３ د اجناسو د توليد كار نه دى بشپ７شوى 

 د ！ولو روانو کارونو اندازه او نا بشپ７ اجناس ( اجناسو د جوړون３ د يوې برخ３ په تو－ه) 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۹۰ كر＊ه - نورې جارۍ (ناثابت３) شتمن９ 

كه چيرې  تاس３ داس３  متفرقه شتمن９ ولرۍ چ３  د بيالنس  د موجوده  شتمنيو د يوې  
برخ３ په يوه كر＊ه ك３ هم نه شاملي８ي، دا ډول شتمن９ په ۹۰ كر＊ه ك３ وليک９.  

۱۰۰ كر＊ه – د نا ثابتو شتمنيو مجموعه  

راغلى  السته  او  كي８ي  محاسبه  ليارې  له  جمع   د  کر＊و   ۹۰  -۱۰ د  شتمن９  جاري  
مجموعي رقم ي３  په ۱۰۰ كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 
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۸. ۲. ۲. ۲.    ثابته شتمن９ 
له دې برخ３ ＇خه  له يوۀ كال نه  د زيات وخت لپاره د شتمن９ د ثبت او شاملولو لپاره 
کاراخستل  کي８ي.      د بيل／３ په تو－ه  هغه مالي پان／ه اچونه چ３ په  ۱۲مياشتو ك３ 

د  ثابت３ شتمن９ پر＄اي د جاري شتمن９ په تو－ه －２ل کي８ي .
۱۱۰ كر＊ه - مالي پان／ه اچونه  

د مالي پان／３ اچون３ مجموعي ارز＊ت  په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. د بيل／３ په تو－ه  
！اکل３  يوه  په  وروسته  نه  کال  يو  له  او  پورونه   شوي  ترالسه  لخوا  وركوونكي  ماليه  د 

موده ک３  د پور اسناد.  

۱۲۰ كر＊ه – معنوي شتمن９ (＊ه شهرت) 

د معنوي شتمن９ ارز＊ت (＊ه شهرت) په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۱۳۰ كر＊ه -  ＄مكه او ودان９ (تعميرات)
 

د ＄مکو او ودانيو (تعميرونو) مجموعي ارز＊ت په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. د بي３ دا 
！اکنه (قيمت －ذاري) له استهالک او نوې بيه ！اکن３ نه وړاندې 請ورت مومي .   

۱۴۰  كر＊ه – نورې ناملموس３ شتمن９ 

ك３  كر＊ه  دې  په  ارز＊ت  مجموعي  شتمنيو  ناملموسو  نورو  د  شان  په  االمتياز  حق  د 
ليكل كي８ي. 

۱۵۰ كر＊ه - نور السته راتلوونكي اجناس

كي８ي.  ليكل  ك３  كر＊ه  دې  په  ارز＊ت   مجموعي  حسابونو  راتلوونكو  السته  نورو  د   
په  شي  کيداي  او  دي   ک７ي  وړاندې  حساب  請ورت  ي３  تاسو  چ３   دي   ارقام  هغه  دا 

راتلوونکي کال ک３ ترالسه نه ک７ۍ. 

۱۶۰ كر＊ه -   جايداد ، وسايل او تجهيزات 

له استهالك او  نوې بي３ له معلومولو نه دمخه ، د جايداد، وسايلو او تجهيزاتو ا請لي 
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مجموعي ارز＊ت  په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 
۱۷۰ كر＊ه -  نورې ثابت３ شتمن９  

که چيرې تاس３ داس３ متفرقه شتمن９ ولري چ３  د بيالنس  د ثابت３   شتمن９  په يوه 
كر＊ه ك３ هم نه شي شامليداي ، داشتمن９ په   دې کر＊ه ک３ وليک９.  

۱۸۰ كر＊ه – د ثابت３ شتمن９ مجموعه 

د ثابت３ شتمن９ مجموعه د  ۱۱۰ – ۱۷۰  كر＊و دجمع کولو له ليارې محاسبه كي８ي او 
پايله ( السته راغلى رقم )ي３ په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 

۱۹۰ كر＊ه - مجموعي پان／ه

مجموعي شتمن９ د ۱۰۰ – ۱۸۰ کر＊و د جمع کولو له ليارې پيدا  (محاسبه )كي８ي او 
پايله ي３ په دې کر＊ه ک３ ليکل كي８ي. 

۸. ۲. ۳.  الف       مكلفيتونه او  پان／ه

۸. ۲. ۳. ۱.  الف        موجوده مکلفيتونه 

دا برخه  له يوه كال نه د ل８ وخت مالياتي مكلفيتونو لپاره کار ول کي８ي. د بيل／３ په ډول 
هغه پور چ３ بايد په راتلوونکو ۱۲ مياشتو ک３ ورکول شي ،  د غيرجاري مکلفيتونو 

پر＄اي د جاري مکلفيتونو په تو－ه －２ل کي８ي. 

۲۰۰ كر＊ه – بانکي اضافي ورک７ې 

د بانک３ اضافي ورک７و رقم په دې کر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 

۲۱۰ كر＊ه -  پور ونه  ( موجوده  رقمونه ) 

هغه مجموعي پورونه  په دې كر＊ه ك３ ليكل کي８ي چ３ له يوه كال ＇خه ل８ ！اکلي وخت 
لري.   
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۲۲۰ كر＊ه – موجوده مالياتي مكلفيتونه 

 د موجوده مالياتي مكفيتونو مجموعه په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. دا هغه ماليات  
دي چ３ محاسبه شوي دي او په راتلوونکي کال د ورک７ې وړ دي ، اما تر اوسه نه دي 

ورک７ل شوي. 

۲۳۰ كر＊ه  - احتمالي ل／＋ت ( لن６ مهالي ) 

له يوه كال ＇خه  د كم وخت احتمالي ل／＋ت  (لکه  د کلن９ رخصتيو احتمال ل／＋ت )په 
دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  

۲۴۰ كر＊ه –  سودا－رۍ اود ورك７ې نور موارد 
 

د سودا－ري او نورو ورک７ې وړ مواردو  مجموعي پان／ه په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 
دي  نه  تراوسه  اما  دي  شوي  ترتيب  دمخه  ال  ي３  حساب  請ورت  چ３   دي  ارقام  هغه  دا 

ورک７ل شوي. 

۲۵۰ كر＊ه -  نور موجوده  مالياتي مكلفيتونه 

که چيرې تاس３ داس３ متفرقه شتمن９ ولري چ３  د بيالنس  د ثابت３   شتمن９  په يوه 
كر＊ه ك３ هم نه شي شامليداي ، نو داشتمن９ په   دې کر＊ه ک３ وليک９.  

۲۶۰ كر＊ه – د موجوده مالياتي مكلفيتونو مجموعه 

موجوده مالياتي مكلفيتونه  د ۲۰۰ – ۲۵۰ کر＊و د جمع کولو له ليارې محاسبه کي８ي  
او پايله (نتيجه) ي３ په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي.  

۸. ۲. ۳. ۲.  الف     ثابت مكلفيتونه 

د مالياتي مكلفيتونو د ثبت په موخه له دې برخ３ ＇خه له يوه كال نه د زيات وخت لپاره 
زيات    ＇خه  مياشتو  دولسو  له  چ３  پورونه  هغه  تو－ه  په  بيل／３  د  کي８ي.   اخيستل  کار 

！اکلي وخت ولري، د ثابت مالياتي مكلفيت په تو－ه －２ل كي８ي.  
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۸. ۲. ۳. ۳ الف  د شرکت پان／ه 

له دې برخ３ ＇خه د پان／３ په ثبتولو ک３ کار اخيستل کي８ي. د شرکت شتمن９ يا مالکيت ته 
پان／ه ويل کي８ي. 

۴۰۰ كر＊ه –  عمومي شتمن９
 

کارول  تو－ه  په  پان／３  د  لخوا  مالک  د  چ３  کي８ي  ليکل  شتمن９  هغه  ک３  کر＊ه  دې  په 
کي８ي. له دې کت／ورۍ ＇خه هغه وخت کا راخيستل کي８ي چ３ شرکت د مشهورو کمپنيو 

په لست ک３ نه وي. 

۴۱۰ کر＊ه –   احتياطي پيس３ 

د احتياطي پيسو رقم په دې کر＊ه ک３ وليک９. يادې شوې پيس３ د ون６ې له هغ３ －＂３ 
＇خه عبارت دي چ３ غو＊تنه (دعوا) ي３ شويده ، ول３ تراوسه نه ده ورک７ل شوې. 

۴۲۰ کر＊ه - متراکم عايدات 

د متراکمو عايداتو مجموعي رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
۴۳۰ - سهامي پان／ه 

شرکت  په  لخوا  مالکينو  د  شرکت  د  چ３  کي８ي  ليکل  پان／ه  سهامي  هغه  کر＊ه  دې  په 
د  شرکت  چ３  کي８ي  راخيستل  کا  وخت  هغه  ＇خه  کت／ورۍ  دې  له  ده.  شوې  پان／ه 

مشهورو کمپنيو په لست ک３ نه وي. 

۴۴۰ کر＊ه -  نورې پان／３ 

که چيرې تاس３ داس３ متفرقه پان／ه ولري چ３  د بيالنس  د ثابت３   شتمن９  په يوه كر＊ه 
ك３ هم نه شي شامليداي ، نو په   دې کر＊ه ک３ ي３ وليک９. 
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۴۵۰كر＊ه –  عوايد/ خالص ضرر

له خپل 請ورت حساب ＇خه د عوايدو/ضررونو مجموعي رقم په دې کر＊ه ک３ وليک９. 

۴۶۰  كر＊ه –  مجموعي پان／ه  

مجموعي پان／ه د ۴۰۰ – ۴۵۰ کر＊و د جمع کولو له ليارې  محاسبه کي８ي او نتيجه 
ي３ په ۴۶۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۴۷۰ كر＊ه -  دمالياتي مكلفيتونو او پان／３  مجموعه 

ليارې  له  کولو  جمع  د  کر＊و   ۴۶۰  –  ۳۲۰ د  مقدار  پان／３  او  مکلفيتونو  مالياتي  د 
محاسبه کي８ي او پايله ي３ په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي . 
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۲۷۰ كر＊ه - مجموعي استهالك
 

د  كي８ي.  ليكل  ك３  كر＊ه  دې  په  استهالك  مجموعي  شتمنيو  ناملموسو  او  ملموسو  د 
ناملموسو  د  او  ده   عبارت  ＇خه  تجهيزاتو  او  االتو  ماشين  له  نمونه  شتمنيو  ملموسو 

شتمنيو نمونه  د شتمني له معنوي ارز＊ت يا ＊ه شهرت ＇خه عبارت دي.  

۲۸۰ كر＊ه -  پورونه 

له يو کال نه د زيات وخت  پورونه په دې كر＊ه ك３ ليكل كي８ي. 

۲۹۰ كر＊ه –  احتمالي ل／＋ت 

له يو کال نه د زيات  احتمالي ل／＋تونو لپاره زيرمه شوي رقم  په دې کر＊ه ک３ ليکل 
کي８ي.  

۳۰۰ كر＊ه – نور ثابت مالياتي مكلفيتونه 

که چيرې تاس３ داس３ متفرقه شتمن９ ولري چ３  د بيالنس  د ثابت３   شتمن９  په يوه 
كر＊ه ك３ هم نه شي شامليداي ، نو داشتمن９ په   دې کر＊ه ک３ وليک９.  

۳۱۰ کر＊ه – دثابتو مکلفيتونو مجموعه 

د ثابتومکلفيتونو مجموعه د ۲۷۰-۳۰۰ کر＊و د جمع کولو له ليارې محاسبه کي８ي او 
پايله ي３ په دې کر＊ه ک３ وليک９. 

۳۲۰ كر＊ه- مجموعي مالياتي مكلفيتونه 

محاسبه  ليارې  له  کولو  جمع  د  کر＊و   ۲۶۰-۳۱۰ د  مجموعه  مکلفيتونو  مالياتي  د 
کي８ي او پايله ي３ په دې کر＊ه ک３ وليک９. 
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نهمه  ضميمه : ۹ جدول-  پان／ه ايزې  خسارې او －＂３
 

۹. ۱  الف       سريزه

د پان／３ ايزې －＂３ او ضرر د محاسب３ لپاره  له نهم جدول ＇خه کار اخيستل کي８ي. که 
چيرې مو په مالياتي دوره ک３  شتمن９ پلورل３ ، تبادله  او يا لي８دول３ وي، ۹ جدول 
بايد بشپ７ ک７ۍ او له خپل مالياتي اظهارليک سره ي３ ضميمه ک７ۍ. د ۹ جدول يو نقل 

ددې الر＊وود په ۱۴ ضميمه ک３ شتون لري. 

تشبث  يوه  په  او   －＂ه،  راغل３  السته  ＇خه  تبادل３  يا  او  لي８د  پلور،  له  شتمن９  ثابت３  د 
(سودا－ريز فعاليت) ک３ پان／ه اچونه د عوايدو په تو－ه －２ل کي８ي او ماليه ورکوونکي 
ته  د فعلي تمام شوې بي３ د رقم  ترمن＃ توپير ( له استهالک نه وروسته بيه او د پلور 
اړوند نور ل／＋تونه)  د عوايدو په تو－ه －２ل کي８ي چ３ په اړه ي３ بايد رپوټ ورک７ل شي. 
که چيرې دا توپير په －＂ه نه بلکه په ضرر ک３ هم  شتون ولري، نو بايد رپوټ ک７ل شي. 

که  شي.   وليکل  ک３  کر＊ه   ۴۶۰ بايد  عوايد  راغلي  السته  ＇خه  پلور  له  شتمن９  د 
مالياتي  د  بايد  موضوع  وک７ي،  تاوان  ک３  پلور  په  شتمن９  د  ورکوونکي  ماليه  چيرې 

اظهارليک ددويم３ برخ３ په ۵۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

ماليه ورکوونکي مکلف دي چ３ پوره اسناد وساتي تر＇و د ۴۶۰  او ۵۰ کر＊３ اړوند 
جدولونو  کاري  جدولونو،  له  استهالک  د  بايد  معامل３  شي.   و＊ودل  ک３   په  معامل３ 
او شتمن９ له ثبت سره تطبيق ک７ل شي.  د استهالک او کاري جدولونو په اړه د زياتو 

معلوماتو د ترالسه کولولپاره  ددې الر＊وود ۱۱ ضميم３ ته مراجعه وک７ۍ. 

الندې موارد په پان／ه ک３ شامل دي: 

د معنوي يا ＊ه شهرت پان／３ په －６ون سودا－ري يا تشبث – 
د تجهيزاتو، ماشين االتو، ساختمانونو او ＄مکو  په －６ون کارخانه  يا ددې – 

پان／３ هره برخه
هغه تجهيزات چ３ په تشبث ک３ د پرسونل او شتمن９ د لي８د په موخه کارول – 

کي８ي ، 
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په سهامي يا محدود المسوليت شرکتونو ک３ ون６ه – 

هغه ＄ان／７ي کسرات چ３ د مالي３ وړ عوايدو د محاسب３ پرمهال مجاز دي  په الندې 
ډول دي: 

 د شتمن９ او پان／３ اچون３ پلورل شوي ل／＋ت ، عالوه شوي ل／＋ت يا دهغ３ – 
＊ه والي  منفي له هغه وخته راهس３  د شتمن９ د مجاز استهالک مجموعه چ３ 

شتمن９ په ملکيت ک３ قرار لري. 
د کميشن ، د اعالنونو او حقوقي، د معاملو مالياتو او اسنادو ، د شتمن９ – 

د پلور او لي８د د هرډول ل／＋ت په －６ون، د پلور ل／＋ت. 

د ”  ثابت３ پان／３" ا請طالح له هغ３ شتمن９ ＇خه عبارت ده چ３ له ماليه ورکوونکي سره 
شتون لري  (پرته له دې چ３ له سودا－رۍ يا تشبث سره ت７او لري او کنه). په دې ا請طالح 
د  شي  کيداي  چ３  شتمن９  ورته   نورې   يا  فعاليت   سودا－ريز  ورکوونکي  ماليه  د  ک３ 
اجناسو په موجودي ک３ شامل３ شي ، نه شاملي８ي. همدارن／ه په دې ا請طالح ک３ هغه 
سودا－ريز  په  ورکوونکي  ماليه  د  موخه  په  پلور  معمولي  د  چ３   شاملي８ي  نه  شتمن９ 

فعاليت يا تشبث ک３  شتون لري. 

۹. ۲    الف     ۹ جدول – پان／ه ايزه －＂ه يا ضرر 

۹. ۲. ۱.  الف    د ماليه ورکوونکي په اړه معلومات 

د مالياتي اظهارليك په دې برخه ك３ د ماليه وركوونكي د پيژندن３ هغه نمبر او نوم چ３ 
دمالياتي اظهارليك په لوم７ۍ برخه  ك３ ليكل شوي  دي  په تكرار ډول ليكل كي８ي. 

۹. ۲.۲.  د نهم３ ضميم３ بشپ７ول 

۱  کر＊ه -  دالسته راغلو  يا دالسته راوړلو وړ  پيسو عمومي ارز＊ت 

د شتمن９ په بدل ک３ السته راغلي يا د السته راوړلو وړ عمومي ارز＊ت  په دې کر＊ه ک３ 
ليکل کي８ي. د پيسو ارز＊ت  معموْال  له هغه ＇ه نه عبارت دي چ３   ماليطه ورکوونکي 
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ي３ د شتمن９ د پلور، تبادل３ يا لي８د په بدل ک３ السته راوړي. دا پيس３ همدارن／ه له 
هغو پيسو او د بازار د نرخ پربنس له  هغو رقمونو ＇خه عبارت دي چ３ د اجناسو او 
د  او  تاوان  د   ورکوونکي  ماليه  د  پيس３   دا  شي  کيداي  را＄ي.   السته  ＇خه  خدمتونو 
استهالک وړ شتمن９ د تخريب په بدل ک３ د ورک７ل شوې بيم３ په تو－ه حساب شي. که 
چيرې يوماليه ورکوونکي ديوې شتمن９ ملکيت په داس３ ب２ه له السه ورک７ي چ３  په 
بدل ک３ ي３ هي＆ ارز＊ت  السته نه  راوړي  او نه به ي３ راوړي، پر＄اي 請فر السته راوړل 

کي８ي. 

۲ کر＊ه -   د شتمن９  د السته راوړلول／＋ت 

د شتمن９ د پير ا請لي بيه (قيمت) په دې ＄اي ک３ ليکل کي８ي. که چيرې شتمن９ ماليه 
ورکوونکي ته  د ډال９ يا ميراث په تو－ه ورک７ل شي، دهغ３ د السته راوړلو بيه /

ل／＋ت  請فر دي. 

۳ کر＊ه- د لي８د ترني＂３ پورې  مجاز استهالک 

پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس  د لي８د ترني＂３ پورې د استهالک مجموعه 
په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۴ کر＊ه – د شتمن９ د السته راوړلو خالصه بيه 

دريمه کر＊ه له دويم３ کر＊３ ＇خه منفي ک７ۍ او حا請ل  (   د شتمن９ د السته راړلو 
خالصه بيه )ي３ په ＇لورمه کر＊ه ک３ وليک９. 

۵ کر＊ه – د ا請الحاتو او ترميماتو ل／＋ت
 

د پلورل شوې شتمن９ د ترميم او ا請الح ل／＋ت په دې کر＊ه ک３ وليک９.  په ترميماتو 
ک３ يوا＄３ عمده او مهم موارد شامل دي، د ترميم او ساتن３ (حفظ او مراقبت) کوچني 

ل／＋تونه  په دې ترميماتو او ا請الحاتو ک３ شامل نه دي. 
۶  کر＊ه - د لي８د ل／＋ت 
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د شتمن９ د پلور ل／＋ت په دې ＄اي ک３ ليکل کي８ي. په دې ل／＋تونوک３  د شتمن９ د 
پلور په اړه د اعالنونو ل／＋ت، د شتمن９ د لي８د ل／＋ت  او نور ورته ل／＋تونه شامل 

دي.  
 

۷  کر＊ه – －＂ه يا تاوان (ضرر) 

۴، ۵  او ۶ کر＊ه له  ۱ کر＊３ ＇خه منفي ک７ي او حا請ل ي３ په دې کر＊ه ک３ وليک９.  
که چيرې  دا حا請ل يو منفي رقم  (ضرر) وي ،  په قوسونوک３  وليک９. 

که چيرې د ۶ کر＊３ رقم  مثبت وي، د  پان／３ －＂ه ＊يي  او که چيرې ددې کر＊３ رقم  
منفي وي ، د ضرر (تاوان) ＊کارندوي دي. 

که چيرې عمومي －＂ه موجوده وي،  ددې جدول د ۷ کر＊３ رقم د مالياتي اظهارليک د 
۳ برخ３ په ۴۶۰ کر＊ه ک３ وليک９. د عمومي ضرر (تاوان) په 請ورت ک３ ددې جدول د 

۷ کر＊３ رقم د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ په ۵۰ کر＊ه ک３ وليک９. 
 

ياددا＊ت:  که چيرې مو په مالياتي دوره ک３ له يوې شتمن３ ＇خه زيات３ شتمن９ لي８دول３ 
وي، تاسو کوالي شي ددې معامل３ ！ول ارز＊ت په دې جدول ک３ وليک９ او يا داچ３ د 
هر انتقال لپاره يو جال جدول وکاروۍ.  مجموعي خالصه －＂ه او ضرر  ( په ترتيب سره 
)  د مالياتي اظهارليک ددريم３ برخ３ په ۴۶۰ کر＊ه او  د دويم３ برخ３ په ۵۰ کر＊ه 

ک３ وليک９. 

لوم７ۍ بيل／ه:  

د يو شرکت له ون６و  ＇خه لس ون６ې چ３ د شرکت مالک ته په ۱۰۰۰۰  افغان９ تمام 
شوې دي  ۵ کاله وروسته په ۱۰۰۰۰  افغان９ پلورل کي８ي.  ＊کاري چ３ له دې معامل３ 

＇خه هي＆ ډول  د مالي３ تابع －＂ه او عوايد السته نه دي راغلي. 

دويمه بيل／ه:
 

د يو افغان سهامي شرکت لس ون６ې  د الف شرکت د ډال９ په تو－ه ورکول کي８ي چ３ 
په  ون６ې  دا  شرکت  الف  د  چيرې  که  تمامي８ي.  بيه  په  請فر  د  ته  شرکت  الف  د  ون６ې  دا 
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۵۰۰۰۰  افغان９ وپلوري ، نو مکلف دي چ３ ۵۰۰۰ افغان９ د پلور د فيس په تو－ه 
ورک７ي   او پات３ ۴۵۰۰۰  افغان９ به شرکت د －＂３ په تو－ه پات３ شي چ３ بايد د مالياتي 

اظهارليک  ددريم３ برخ３ په ۴۶۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

دريمه بيل／ه: 

په  ودان９  خپله  دفتر   د  شرکت  (ب)  د  ني＂ه    ۲۹ په  مياشت３  کب  د  کال    ۱۳۸۹ د 
۱۳۰۰۰۰۰۰ افغان９ پلوري. ياده شوې ودان９ د ۱۳۸۵ کال د  وري (حمل) په لوم７ۍ 
استهالک  کلني  ودان９  نوم７ې  د  وه.  شوې  پيرودل  افغان９   ۱۰۰۰۰۰۰۰ په  ني＂ه 
افغان９   ۱۰۰۰۰۰۰ رقم  شوي  وضع  مجموعي  کلونو   ۵ د  او  ده  افغان９    ۲۰۰۰۰۰
کي８ي او د پلور ل／＋ت ۵۰۰۰۰  افغان９ دي.  السته راغل３ －＂ه په الندې ډول محاسبه 

کي８ي. 
د پلور بيه ( ۱  کر＊ه )                                                      ۱۳۰۰۰۰۰۰   افغان９ 
ا請لي بيه (۲ کر＊ه)                                                          ۱۰۰۰۰۰۰۰   افغان９ 

منفي: استهالک ( ۳ کر＊ه)              ۱۰۰۰۰۰۰    ۹۰۰۰۰۰۰  
د ل／＋ت له وضع نه وروسته پات３ رقم  ( ۴ کر＊ه)                         ۴۰۰۰۰۰۰  

منفي:  د پلور ل／＋ت  ( ۶ کر＊ه )                                        ۵۰۰۰۰ 
د پلور له درکه پان／ه ايزه －＂ه ( ۷کر＊ه)                        ۳۹۵۰۰۰۰  افغان９ 

د  پان／３  د  افغان９     ۳۹۵۰۰۰۰ شرکت  (ب)  د  درکه   له   ３＂－ د  پلور  د  شتمن９  د 
ک３  کال   ۱۳۸۹ په  شرکت   نوموړي  چيرې  که  ليکي.  ک３  کر＊ه   ۴۶۰ په  تو－ه  په   ３＂－
د  －＂ه   شوې  ليکل  ک３  کر＊ه   ۴۶۰ په  وپلوري،  شتمن９  زيات３  ＇خه  شتمن９  يوې  له 
！ولو  بايدد   شرکت  د (ب)   . کي８ي  －２ل  －＂ه  راغل３  السته  درکه  له  پلور  د  شتمنيو  ！ولو 
هغو اړوندو معاملو اسناد وساتي چ３ له مخ３ ي３ په ۴۶۰ کر＊ه ک３ السته راغلي رقم 

ترالسه شوي دي.  

＇لورمه بيل／ه
 

ددې بيل／３ جزئيات  د دريم３ بيل／３ جزئياتو ته ورته دي  اما په دې توپير چ３  د (ب) 
شرکت د دفتر خپله ودان９ د ۸۰۰۰۰۰۰ افغانيو په بدل ک３ پلوري.  پان／ه ايز ضرر په 

الندې ډول محاسبه کي８ي: 
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د پلور بيه  ( ۱ کر＊ه)                                                                               ۸۰۰۰۰۰۰   افغان９ 
ا請لي بيه ( ۲ کر＊ه)                                                                           ۱۰۰۰۰۰۰۰   افغان９ 

منفي : استهالک  (۳ کر＊ه )           ۱۰۰۰۰۰۰                       ۹۰۰۰۰۰۰  
د ل／＋ت له وضع نه وروسته پات３ رقم  (۴ کر＊ه)                                               (۰۰۰۰۰۰ ۱ )

منفي: د پلور ل／＋ت  ( ۶ کر＊ه)                                                        ۵۰۰۰۰
د پلور له درکه پان／ه ايز ضرر  (۷ کر＊ه)                                              (۱۰۵۰۰۰۰ ) افغان９ 

د  پلور له درکه د پان／ه ايز ضرر په تو－ه(ب) شرکت په ۵۰ کر＊ه ک３    ۱۰۵۰۰۰۰   
و  شتمن９  يوه  ک３  اوږدو  په  کال   ۱۳۸۹ د  شرکت  نوموړي  چيرې  که  ليکي.  افغان９ 
۴۶۰ کر＊ه ک３  ليکل شوي رقم دپلورل شوې  شتمن９ ( چ３ له درکه ي３   پلوري ، په 
پان／ه ايز ضرر السته راغلي دي) مجموعي ضرر دي. د (ب) شرکت بايد دهغو معاملو 
السته  رقم  شوي  ليکل  ک３  کر＊ه   ۵۰ په  ي３  درکه  له  چ３  وساتي  اسناد   اړوند  ！ول 

راغلي دي. 

السته  ＇خه  لي８د  له   ３＂－ د  شتمن９  هرې  د  شرکت  المسؤليت  محدود  يا  سهامي  يو  د 
راغل３ －＂ه ( د لي８د د ب３２ په پام ک３ نه نيولو سره )  د الندې مواردو په －６ون، د مالياتو 

تابع ده: 

  د پيسو په بدل ک３  د پلور په ب２ه لي８دونه
  د نورو مالونوپه بدل ک３ لي８دونه
  د نورو مالونو او پيسوو په بدل ک３ لي８دونه
  د دوست３ او اړيکو ساتلو په موخه د ډال９ لي８دونه
  ９دهغه کس د پخوانيو او راتلوونکو خدمتونو په بدل ک３ لي８دونه چ３  ډال

ورته ترتيب شوې ده. 

هغه عوايد چ３ د منقول３ يا نامنقول３ شتمن９ د پلور يا لي８د له درکه د ميراث په 
تو－ه السته را＄ي، په دې بره ک３ د مالياتو تابع نه －ر＄ي. ميراث السته راوړونکي 

ته  دا ميراث   د 請فر افغان９ بي３ په بدل ک３ تمامي８ي.    

هغه －＂ه چ３  د شتمن９ د پلور ، تبادل３ يا لي８د پرمهال تثبيتي８ي ، عوايد ي３ د 
السته  ک３  ＇وکلونو  په  ي３  عوايد  که  ولو   ) دي  تابع  مالي３  د  ک３  کال  په  معامل３ 

راغلي وي). 
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پن％مه بيل／ه : 
د (ب)شرکت چ３ يو محدود المسؤليت شرکت دي د ۱۰ کلونو لپاره يو اپارتمان 
په  دي.   شوي  زيات  ارز＊ت   پارتمان  ا  د  ک３  موده  دې  په  او  لري  ک３  ملکيت  په 
۱۳۸۹ کال ک３ د (ب) شرکت دا  اپارتمان  په ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ －＂ه  پلوري.  دا 
－＂ه په د ۱۰ کلونو په موده ک３ د －＂３ ＊کارندوي دي. ۱۰۰۰۰۰۰  افغان９ رقم 

په ۱۳۸۹  مالي کال ( د ملکيت د پلور کال) ک３ د مالي３ تابع دي. 

د يوې شتمن９ د لي８د او تبادل３ په وخت ک３  د يو جنس د ازاد بازار ارز＊ت  د －＂３ 
د محاسب３ لپاره يواساس دي. هغه تبادله  چ３ د ارز＊ت لرونکو اجناسو معاوضه 
وي او ياددې برخ３ د معامل３ د پيسو يوه برخه جوړوي، کيداي شي  له مخ３ ي３ 
د مالي３ وړ عوايد معلوم ک７ل شي.  د تبادله شوي ملکيت د استهالک ل／＋ت، او 
له  کولو  منفي  د  ل／＋ت   راغلي  السته  لي８د  د  ار＊ت    بازار  د  ليارې   له  تبادل３  د 

ليارې مشخص کي８ي.  

شپ８مه بيل／ه 

چ３  سره  استو－ن％ي  له  شرکت  سهامي  بل  يو  د  ون６ې   ۱۰۰۰ خپل  شرکت  (ج)  د 
－＂ه  ون６ې  د  چ３   دې  له  سره  کوي.  تبادله  دي،  شخص  انفرادي  يو  ي３  مالک 
پرمنظمه تو－ه ورکول کي８ي، دا ون６ې په  هي＆ سودا－ريز فعاليت ک３ نه دي کارول 
شوي او د بازار ارز＊ت ي３ هم نه دي معلوم. ددغو ون６و يوه  ون６ه  لس کاله وړاندې 
په ۲۰۰ افغان９ پيريدل شوې وه. که چيرې د نوموړي استو－ن％ي بيه /ارز＊ت له 
۲۰۰۰۰۰  افغانيو ＇خه زيات وي، ＇ر－نده ده چ３ د تبادل３ پرمهال د هرې ون６ې 
مالي３  د  چيرې  که  دي.  زيات  ＇خه  افغانيو   ۲۰۰ له  سره  ملکيت  دې  له  ارز＊ت 
وزارت لخوا د بي３ ！اکن３ په پايله ک３ ددې ملکيت ارز＊ت ۱۰۰۰۰۰۰ افغان９ 
و＊ود ل شي، دا  د بازار ارز＊ت دي چ３  د －＂３ د محاسب３ لپاره کارول کي８ي.  که 
چيرې د ون６و د لي８ډ ل／＋ت ۲۰۰۰ افغان９ وي، د (ج) شرکت (چ３ مخک３ ددې 

ون６و مالک وه ) －＂ه په الندې ډول معلومي８ي: 

 ۱۰۰۰۰۰۰ الف .   په بازار ک３ د جنس (کور) ارز＊ت    
  ۲۰۰۰۰۰ ب.  منفي  د ون６و د لي８د ل／＋ت  ( ۱۰۰۰ ضرب ۲۰۰)   
 ۸۰۰۰۰۰ ج.  د ون６و له لي８د ＇خه السته راغل３ －＂ه    
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 ۲۰۰۰ د.  منفي  د لي８د ل／＋ت      
 ۷۹۸۰۰۰ هـ.   د ون６و د تبادل３ له درکه السته راغل３ خالصه －＂ه   

۷۹۸۰۰۰  افغان９ د ون６و د تبادل３ له درکه  د (ج) شرکت د خالص３ －＂３  په تو－ه 
－２ل کي８ي  او دمالي３ تابع  دي.  د ۷۹۸۰۰۰  افغانيو رقم بايد په ۴۶۰ کر＊ه ک３ 

وليکل شي. 

په  چ３  را＄ي  السته  درکه  له  شتمنيو  منقولو  نا  او  منقولو  هغو  د  چ３  －＂ه  هغه 
افغانستان ک３ فزيکي شتون لري، داس３ －２ل کي８ي چ３ －ويا له افغاي سرچين３ 

＇خه السته راغلي  او عوايد ي３ د مالي تابع دي. 

د شتمني له پلور ＇خه په السته راغلو عوايدو ک３ الندې موارد شامل دي: 
  د تشبث له استهالک  وړ شتمن９ د پلور له درکه عوايد
  په افغانستان ک３ د هرډول منقول３ شتمن９، معدني زيرمو او طبيعي

سرچينو ک３ د ون６ې يا ملکيت د پلور له درکه السته راغلي عوايد 
  په افغانستان ک３  د تشبث د پرمخ وړلو لپاره  په هرډول امتياز ک３ د

ون６ې يا د امتياز د ملکيت له پلور ＇خه السته راغلي عوايد 
  د کورنيو يابهرنيو تضامني شرکتو د ون６و د پلور له درکه السته راغلي

عوايد، که چيرې تضامني شرکت  په افغانستان ک３ پان／ه ولري. 

اوومه بيل／ه 

المسؤليت  محدود  تضامني  يو  په  دي  شرکت  اچوونکي  پان／ه  بهرني  يو  شرکت  (د)  د 
ان／ليسي شرکت  په پان／ه ک３ ۱۰  ون６ې لري. دا تضامني شرکت په افغانستان ک３  د 
کانونو د را ايستلو ملکيت هم لري. که چيرې د (د) شرکت په ان／ليسي شرکت ک３ خپله 
ون６ه وپلوري ، －＂ه ي３ (که چيرې وي) له افغاني سرچنيو＇خه السته راغل３ －＂ه بلل کي８ي  

او بايد  د مالي３ وړ عوايدو په تو－ه په ۴۶۰ کر＊ه ( د مالونو پلور) ک３  وليکل شي. 
کي８ي  －２ل  عوايد  －＂ه  پلور  د  ک３   شرکت  المسؤليت  محدود  يا  سهامي  افغاني  يو  په 
مستقميه  په  يا  مالکيت  له  ”عمدتْا"  ارز＊ت  مالونو  د  شرکت  د  چ３  شرط  دې  په  البته 
هغه  اشخاص  نور  وي.  راغلي  السته  ليارې  اشخا請ول  نورو    د  تو－ه  غيرمستقيمه  يا 
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کسان  هغه  يا  او  دي   مالکان   ملکيتونو  نامنقولو  د  ک３  افغانستان  په  چ３  دي   کسان 
دي چ３ په دې ملکيتونو ک３ ون６ه لري. په دې ملکيت د هيدروکاربن ( د طبعي －از په 
＇ير)  قراردادونه، د د کانونو د راايستلو  او د کانونو د راايستلو  د 請الحيت د جواز 
قراردادونه شامل دي ( لکه ＇ن／ه چ３ پرعايداتو باندې د مالياتو په قانون  ک３ تشريح 

شوي دي). 
 

د  "عمدتْا"  ا請طالح  له  ٪ ۵۰ ＇خه  د زيات ارز＊ت  په معني دي. 

يو سهامي يا محدود المسؤليت شرکت داس３ －２ل کي８ي  چ３ په  نامستقيمه تو－ه  د 
نهاد د ون６ې د ارز＊ت له مخ３  د ！ي＂３ کچ３ د نهاد د شتمن９ مالک دي يا دا چ３ د 
لوړې کچ３ نهاد د ！ي＂３ کچ３ د نهاد په رديف ک３ قرار لري.  د لوړ رديف نهاد هغه نهاد 
دي چ３ ديو ！ي رديف نهاد مالک دي. د بيل／３ په تو－ه که چيرې د الف شرکت د ب 
 شرکت د يو ې ون６ې مالک وي، د الف شرکت د لوړ رديف شرکت او د ب شرکت د ！ي

رديف شرکت －２ل کي８ي. 

اتمه بيل／ه 

د (هـ) شرکت چ３ يو بهرني پان／ه اچوونکي دي چ３ په (و) افغان سهامي شرکت ک３ ون６ه 
لري. د ( و ) شرکت د دويم افغاني شرکت ( د" ز" شرکت) د ！ولو پلورل شوو ون６و مالک 
دي. د (و) شرکت يوا＄ن３ شتمن９ د (ز) شرکت ون６ې دي  او د (ز) شرکت يوا＄ني شتمن９ 
هغه ثابته شتمن９ ده چ３ د باميانو په واليت ک３ موقعيت لري. که چيرې ( هـ) شرکت  د 
(و) شرکت ون６ې وپلوري، السته راغل３ －＂ه ي３ داس３ －２ل کي８ي چ３ －ويا له افغاني 
سرچين３ ＇خه السته راغل３ ده  ＇که چ３ د (و) شرکت شتمن９ ( چ３ په مستقيمه تو－ه د 
"و" شرکت په ملکيت ک３ قرار لري) عمدتْآ په افغانستان ک３ د  ثابتو شتمنيوله جمل３ 

＇خه ده.   
راغلي  السته  ＇خه  تبادل３  يا  پلور  له  پان／３  د  ک３  فعاليتونو  سودا－ريزو  په  تشبث  د 
ضرر  په هغه کال ک３ د ماليه ورکوونکي له مالي３ تابع عوايدو ＇خه د مجرايي وړ دي 
کيدو  پلي  د  موضوع  ددې  دي.  موندالي  請ورت  ک３  په  تبادل３  يا  پلور  پان／３  د  چ３ 
مالي３  د  ولري.   عوايد  تابع  مالي３  د  ک３  هماغه  په  بايد  ورکوونکي  ماليه   ، موخه  په 
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تابع عوايدو د لرلو په 請ورت ک３، ماليه ورکوونکي کوالي شي له نورو معافيتونو او 
مجاز کسراتو سره، د مالي３ وړ عوايدو د محاسب３ پرمهال د ضرر اندازه (مقدار) کسر 
 ک７ي.  که چ５رې ماليه ورکوونکي پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د ۴ مادې پربنس
د  شتمن９  د  ک７ي.  کسر  ضرر  خپل  کوالي  نشي  نوموړي  لري،  ونه  عوايد  وړ  مالي３  د 
ددويم３  اظهارليک  مالياتي  د  بايد  ضرر  راغلي  السته  درکه  له  لي８د  او  تبادل３  پلور، 

برخ３ په ۵۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 
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لسمه ضميمه :دتلفاتو او أفاتونوله درکه د من％ته راغلو تاوانونو د   
محاسب３ سند

 
۱۰. ۱  الف    سريزه 

د اور، باد ، زلزل３  او نور و مصيبتونو له امله د هغو  شتمنيو  له السه  ورکول  (چ３ 
د  تو－ه  په  خسارې  د   ( کيدې  کارول  ک３  ساتنه  او  راوړنه  السته  توليد،  په  عوايدو  د 
مجرايي وړ دي  البته په دې شرط چ３ د بيم３ لخوا ي３ ضرر ( تاوان) نه وي جبران شوي. 

داس３  بايد   ( مالک  جايداد  د   ) ورکوونکي  ماليه  موخه  په  غو＊تن３  د  مجرايي  ددغ３ 
اسناد ولري چ３        د له من％ه تلل３ شتمن９ ار ز＊ت په ＇ر－ند ډول و＊يي. 

ک３  کلونو  دوه  راتلوونکو  په  او  کال   روان  په  لپاره   برخ３  دريم３   ضرر  د  تيرکال   د 
مجرايي ورکول کي８ي. 

د شتمن９ د مجرايي وړ ضرر د محاسب３ لپاره بايد د شتمن９ د ضرر د محاسب３ له سند 
د  اظهارليک  مالياتي  د  رقم  وړ  مجرايي  د  لپاره  کال  مالي  د  شي.  واخيستل  کار  ＇خه 

＇لورم３ په ۶۷۰ کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

ماليه ورکوونکي بايد ددې سند يو نقل او د نورو اسنادو نقلونه له ＄ان سره وساتي. له  
کلني مالياتي اظهارليک سره  ددې سند ضميمه کولو ته  اړتيا نشته. 

دتلفاتو او أفاتونوله درکه د من％ته راغلو تاوانونو  د محاسب３  سند په ۱۴ ضميمه ( د 
محاسب３ جدولونه او پا３１) ک３ شتون لري. 

۱۰.  ۲.  د تلفاتو او أفاتونوله درکه د من％ته راغلو تاوانونو  د محاسب３  
سند تشريح 

يوه  بايد  لپاره  مثال  هر  د  ضرر  ورپيداشوي   د  ته  شتمن９   منقول３  نا  او  منقول３  هرې 
کر＊ه  بشپ７ه شي چ３ پر عايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ د تعريف شوي ضرر سره 
سمون ولري. د هر کالم معلومات بايدبشپ７ وي. که چيرې زياتو معلوماتو ته اړتيا وي ، 

نو د خسارې د محاسب３ بل سندبايد ( فو！و کاپي يا بل نقل)  وکارول شي. 
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 لوم７ي ستون -  د ضرر (خسارې)  پرمهال دشتمن９ کم شوي ارز＊ت 

د خسارې  په وخت ک３ دشتمن９ کم شوي ارز＊ت بايد په دې ستون ک３ وليکل شي . دا 
معلومات د شمتمن９ د ثبت له کتاب او د استهالک  دمحاسب３ له  سند ＇خه  تر السه 

کيداي شي ( البته د خسارې د رقم پربنس وخت ！اکل کي８ي). 

د بيل／３ په تو－ه ، که چيرې خساره  د کال په  نيمايي ک３ رامن＃ ته شي، نو د خسارې د 
رامن＃ ته کيدو په وخت ک３ د شتمن９ کم شوي ارز＊ت  له هغه ارز＊ت ＇خه عبارت دې 
چ３ د تيرکال په وروستو ک３ ي３ درلود منفي د شپ８و مياشتو لپاره د شتمن９ د ارز＊ت 

د کموالي چ３ شتمن９ په ک３ د ضرر له رامن％ته کيدو نه مخک３  کارول شوې ده .  

لوم７ۍ بيل／ه

په هغه ＄اي ک３ چ３ د (الف ) شرکت  د سرک ساختماني کار ترسره کوي  د اور ل／يدو 
يوه پي＋ه رامن＃ ته شوه چ３  له کبله ي３ د ( الف ) شرکت يو عراده لن／ر ته زيان ورسيد. 
د اور ل／يدو دغه پي＋ه د ١٣٨۹ مالي کال په نيمائي ک３ را من＃ ته شوه  . دشتمن９ د 

استهالک  د محاسب３ سند په الندې ډول دي :

د ۱۳۸۹  کال په وروستيو ک３ د تعديل وړ ارز＊ت                            ١٠٠٠٠٠  افغان９
د نيمائي کال استهالک (٪  ٢٠   نورم )                                                   ١٠٠٠٠   افغان９
د ضرر په وخت ک３  د شتمن９ کم شوي ارز＊ت (لوم７ي ستون)        ٩٠٠٠٠     افغان９

د (الف ) شرکت بايد  د يو عراده  لن／ر  دخسارې  له درکه   ٩٠٠٠٠  افغان９ په  لوم７ي  
ستون ک３ وليک９ 

دويم ستون -  د بيم３  ورک７ه 
 

د هغ３ شتمن９ لپاره د بيم３ د ورک７ې رقم  په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي چ３ په پي＋ه ک３ 
له من％ه تلل３ ده.  د بيم３ د نه ورک７ې په 請ورت ک３ ، د نوموړې شتمن９ لپاره په  دويم ( 

٢ )ستون ک請 ３فر ليکل کي８ي . 
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دريم ستون - دشتمن９ خالص ضرر

خالص ضرر د ضرر په وخت ک３ د هغه کم شوي ارز＊ت  ( د بيم３ د ورک７ې نه پرته ) ＇خه 
عبارت دې چ３  د هرې زيان يمن３ شوې شتمن９ لپاره محاسبه کي８ي.

دويم ستون  له لوم７ي ستون ＇خه منفي کي８ي او محاسبه شوي رقم په دريم ستون ک３ 
ده،  شوې  تخريب  ک３  پي＋ه  په  چ３  لپاره  شتمن９  ې  هر  د  بايد  کار  دغه  کي８ي.  ليکل 

ترسره شي.
دويمه بيل／ه

په هغه ＄اي ک３ چ３ د (ب ) شرکت  د سرک ساختماني کار ترسره کوي  د اور ل／يد و 
يوه پي＋ه رامن＃ ته شوه چ３ له کبله ي３   د ( ب ) شرکت يو عراده لن／ر له من％ه والړ. د 

اور ل／يدو دغه پي＋ه     د ١٣٨۹ مالي کال په نيمائي ک３ را من＃ ته شوه . د شتمن９ د 
استهالک  د محاسب３ سند الندې معلومات لري.

١٠٠٠٠٠  افغان９ د ۱۳۸۸  کال په وروستيو ک３ د تعديل وړ ارز＊ت                    
د نيمائي کال استهالک (٪  ٢٠   نورم )                    ١٠٠٠٠     افغان９
٩٠٠٠٠     افغان９ د ضرر په وخت ک３  د شتمن９ کم شوي ارز＊ت (لوم７ي ستون)  

د بيم３ ورک７ې  ( دويم ستون )                      ۵۰۰۰۰  افغان９ 
۴۰۰۰۰  افغان９  د خسارې له درکه خالص ضرر (دريم ستون)   

د (ب ) شرکت بايد  د يو عراده  لن／ر  دخسارې  له درکه   ۴٠٠٠٠  افغان９ په دريم  
ستون ک３ وليک９

＇لورم ستون - د شتمن９ ډول 

په پي＋ه ک３ د زيان من３ شوې شتم９ ډول  په دې ستون ک３ ليکل کي８ي .  د ا د استهالک 
د محاسب３ سند ته ورته دي.  د شتن９ د رو＊انه کولو لپاره بايد په اړه  پوره توضيحات 

شتون ولري . 

پن％م ستون -  د ضرر ډولونه 

د هرې  زيان من３ شوې شتمن９ د هرې برخ３  د ضررډول  په دې ستون ک３ ليکل کي８ي . 
د حادثو   ډولونه په الندې ډول دي : د اورل／يدنه، باد، زلزله  او نورې  پي＋３ 



155

٣٠٠  کر＊ه –  د تلفاتو او آفاتو له امله د من％ته راغل３ خسارې مجموعه 

د دريم کالم ！ول رقمونه سره جمع کي８ي او السته راغلي رقم د دې سند په  ٣٠٠  کر＊ه 
ک３ ليکل کي８ي. په دريم ستون ک３ مجموعي رقم د شتتمن９ د خالص ضرر له درکه  په 

دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

٣١٠ کر＊ه –  د تلفاتو او آفتونو له دره ستله داګ خسارې د دريم３ 
برخ３ محاسبه

په يو مالي کال ک３ د شتمن９ د خسارې په بدل ک３ د مجوزې مجرا ئي  د ترالسه کولو 
د  باندې  پرعايداتو  کي８ي.  وويشل  باندې   ٣ پر   ( مجموع  دضرر   ) کر＊ه   ٣۰۰ لپاره 
مالياتوقانون  پر بنس  په يوه مالي کال ک３ يوا＄３ د خسارې دريمه برخه د مجرائي وړ 
ده. بناء َ، د يوې پي＋３ په وجه را من％ته شوي ضرر د درې کالوپه موده ک３ دمجرائي 

وړ دي. 

دريمه بيل／ه

په هغه ＄اي ک３ چ３ د (ج ) شرکت  د سرک ساختماني کار ترسره کوي  د اور ل／يدو يوه 
پي＋ه رامن＃ ته شوه چ３  له کبله ي３ د ( ج ) شرکت دوه  عرادې  لن／ر له من％ه والړل.

٣٠٠٠٠  افغان９ د سرک جوړولو لوم７ۍلن／ر -  خالص ضرر  
د سرک جوړولو دويم لن／ر -  خالص ضرر                     ٢٤٠٠٠  افغان９
د شتمن９ مجموعي ضرر (٣٠٠ کر＊ه )                     ٥٤٠٠٠  افغان９

د ضرر د دريم３ برخ３ محاسبه (٣٠٠ کر＊ه  تقسيم پر ٣)                    ١٨٠٠٠   افغان９

د (ج) شرکت کوالي شي په ٣١٠ کر＊ه ک３ ١٨٠٠٠ افغان９  وليکي . دا د مجرائي هغه 
رقم دې چ３ د              ( ج)  شرکت ي３ د هغه ضرر په بدل ک３ غو＊تنه کوي چ３ په تير مالي 

کال ک３  ورسره مخ شوي دي. 
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٣٢٠  کر＊ه-  له تيرو کلونو ＇خه د شتمن９ د خسارې لي８د(انتقال)

 را من％ته شوې خسارې د٣ کالو په موده ک３ د مجرائي وړ دي .يعن３ په هريوه کال ک３ 
د ضرر دريمه  برخه د مجرائي وړده چ３ د ！ول３ خسارې لپاره  په ٣ کالو ک３ مجرائي 
ورکول کي８ي. کيداي شي چ３ په يوه ＄ان／７ي مالي کال ک３ هغه خسارې موجودې وي 
چ３ د يوه يا دوه تيرو کلونو ＇خه لي８دول شوي او په روان کال ک３ د مجرائي وړ وي. د 
تيرو کلونو د کسراتو د تصديق په موخه ما ليه ورکوونکي  بايد د شتمن９ د خسارې  

په اړه دمحاسب３ سند له ＄ان سره ولري. 

له  تير يوه  يا دوه  کالو＇خه  را انتقال شوې خساره  بايد په ٣٢٠  کر＊ه ک３ وليکل شي.

＇لورمه بيل／ه

په هغه ＄اي ک３ چ３ د (د ) شرکت  د سرک ساختماني کار ترسره کوي  په ١٣٨۹ لمريز 
کال ک３ د اورل／يدو يوه پي＋ه را من＃ ته شوه. 

٥٤٠٠٠  افغان９  په ۱۳۸۹  کال ک３ د شتمن９ مجموعي ضرر (٣٠٠ کر＊ه) 
١٨٠٠٠  افغان９ د دريم３ برخ３ ضرر محاسبه (٣١٠ کر＊ه )  

چ３  شول  تخريب  کبله   له  زلزل３  د  تجهيزات  شرکت   (د)  د  ک３  کال  لمريز   ۱۳۸۸ په 
دريمه  ضرر  ددغه  شرکت  نوموړي  رسي８ي.   ته  افغانيو    ٣٠٠٠٠ ئ３  ضرر   مجموعي 
او  کال  لمريز   ١٣٨۹ په  ئ３  برخه   دريمه  چ３  ک７ه  وضع  ک３   کال  لمريز   ١٣٨۸ په  برخه 
پات３ بله برخه ئ３ په ١۳۹۰ لمريز کال ک３ دمجرايي وړده .  د (د ) شرکت حساب په دې 

بيل／ه ک３ په الندې ډول دي : 
۱٠٠٠٠  افغان９ د خسارې له درکه د ضرر انتقال   

د (د) شرکت بايد  ١٠٠٠٠ افغان９  په ٣٢٠ کر＊ه ک３  وليکي. 

٣٣٠  کر＊ه –   د  ضرر په بدل ک３ مجموعي مجرائي

په  روان کال ک３ د را من＃ ته شوي ضرر د محاسب３ لپاره  ٣١٠  او ٣٢٠ کر＊３ سره جمع 
کي８ي  او السته راغلي رقم د مالياتي اظهارليک د ＇لورم３ برخ３ په ۳۳۰ او  ۶۷۰ 

کر＊و ک３ ليکل کي８ي. 
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يوولسمه  ضميمه:   د استهالک د محاسب３ سند 

۱۱. ۱. الف      د جايداد  د استهالک  سند 
د استهالک د عمومي محاسب３ سند په ۱۴ ضميمه (جدولونه او د محاسب３ پا３１) ک３ 
د  ＇خه  اسنادو  له  استهالک  د  چ３  غواړي  و  ورکوونکي  ماليه  چيرې  که  لري.  شتون 
د  ک３  کال  مالي  هر  په   ، واخلي  کار  موخه  په  ساتنط  معلومات  او  محاسب３  د  شتمن９ 

استهالک د هر نورم لپاره بايد له يوه ＄ان／７ي سند ＇خه کار واخيستل شي. 

د استهالک په سند ک３ د موجودو معلوماتو ＇خه د استهالک جدولونو( لوم７ي يا دويم 
جدول ) په بشپ７ولو ک３ －＂ه اخستل کي８ي. ماليه ورکوونکي بايد د استهالک اسناد له 
＄ان سره وساتي او  کله چ３ د عوايدو رياست د دغو اسنادو غو＊تنه وک７ي ، نو ماليه 
نه  سره  اظهارليک  مالياتي  له  اسناد  دا   ک７ي.  برابر  ورته   اسناد  دغه  بايد  ورکوونکي 
ضميمه کي８ي. د شتمن９  د استهالک په اړه  د معلوماتو د ورکولو په موخه بايد يوا３＄ 

لوم７ى  يا دويم جدول له مالياتي اظهارليک سره ضميمه  ک７ل شي.

 په الندې بيل／ه ک３ هغه شتمن９ کارول شوې ده چ３ عمر ي３  ٥٠ کاله او د استهالک 
نورم ٢٪  دي.

لوم７ي ستون - د شتمن９ استهالک 

د هر ې شتمن９  لپاره بايد يوه ＄ان／７ې  کر＊ه بشپ７ ک７ل شي. په نوموړې 
ورک７ل  سره  شکل  داس３  په  بايد  توضيحات  اړه  په  شتمن９  د  ک３  کر＊ه 
شي چ３  له مخ３  ئ３ شتمن９ په اسان９ سره و پيژندل شي . دا توضيحات 

بايد د شتمن９ په ！ول عمر ک３  يو شان وي.
دويم ستون - د پيريدلو ني＂ه

 په دې ستون ک３ هغه ني＂ه ليکل کي８ي چ３ شتمن９ په ک３ پيرودل  شوې او يا ماليه 
ورکوونکي ته په ک３ لي８دول شوې ده.  دا ني＂ه له يو کال نه تر بل کال پورې ثابت وي 

يعن３ د کوم３ ＄ان／７ې شتمن９ لپاره بدلون نه مومي . 
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دريم ستون -  بيه/ قيمت 

دشتمن９ د السته راوړلو يا پيريدلو په وخت ک３  د شتمن９ بيه، د شتمن９ د لي８د بيه او 
يا د شتمن９           د بادل３ بيه په دې ستون ک３ ليکل کي８ي. دغه بيه له يو کال نه تر بل 

کاله پورې ثابته ده  او د کوم３ ＄ان／７ې دارائي لپاره تغير نه مومي . 

＇لورم ستون- د شتمن９ دفتري ارز＊ت 

د يوې شتمن９ دفتري ارز＊ت  له هغه ارز＊ت  ＇خه عبارت دي چ３ د مالي کال په پاي 
ک３ ي３ لري. که چيرې دا لوم７ي کال وي چ３ د شتمن９ استهالک په ک請 ３ورت مومي 
هرډول   له  ارز＊ت   شتمن９  د  کي８ي.   －２ل  تو－ه  په  ارز＊ت  نوموړي  د  بيه  شتمن９  د   ،

استالک نه وړاندې  د هغ３ له بي３ ＇خه عبارت دي. 

د پات３ رقمونو تصحيح 

يا  او  ولري  شتمن９  استهالکيدونک３  چ３  غواړي  نه  ورکوونکي  يوماليه  چيرې  که 
ور＇خه کار واخلي،په دې حالت ک３ دپات３ رقمونو د تصحيح موضوع من＃ ته را＄ي .

د پات３ ارقامو تصحيح يا تغير  يوه  محاسبوي او مالياتي ا請طالح ده چ３ د شتمن９ د 
استهالک لپاره کارول کي８ي. 

 د شتمن９ د استهالک لپاره  د پات３ ارقامو تصحيح يا تغير وخت 請ورت مومي: 
  که يعن３    ، ورسي８ي  ته  پاي  اخيستنه  کار  ＇خه  شتمن９  له  چيرې  که 

چيرې شتمن９ و پلورل شي ، له من％ه والړه  شي او يا تخريب شي.
  ونه استفاده  هي）که  ور＇خه  بيا  او  شي   کارول  ونه  شتمن９  چيرې  که 

شي.
  که چيرې  له شتمن９ ＇خه د نه کارولو په موخه  د  شتمن９ له  نصبولو

＇خه  ډډه وشي  او د بيا  کارون３ لپاره  بيا نصب نه ک７ل شي ، 
  ＆هي په  چ３  وشي  پريک７ه  او  شي   کارول  ونه  هي＆  شتمن９  له  چيرې  که 

請ورت ور＇خه استفاده ونه شي. 
د  بايد  ارقام   پات３  نو  ومومي،   請ورت  موضوع  تصحيح   د   ارقامو  پات３  د  چيرې  که 
کسراتو له وضع نه وروسته محا سبه شي. دا رقم  بايد له هغه وخت نه چ３  پان／ه  په کار 
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اچول شوې ده او يا له هغه وخت نه چ３ د  شتمن９ د پلور له کبله تاوان  من＃ ته را غلي 
په پام ک３ ونيول شي. (  د پان／ه ايزې －＂３ او ضرر د محاسب３ په اړه د زياتو معلوماتو 

د ترالسه کولو لپاره  د ۹ جدول ۹ ضميم３ ته مراجعه وک７ۍ).

دا عمليه د  شتمن９ د نهايي ارز＊ت  او دفتري ارز＊ت د پرتل３ له مخ３  او په هغه وخت 
ک３ اجرا کي８ي چ３  د شتمن９ د ارز＊ت په پام ک３ نيولو سره د پات３ ارقامو تصحيح 

請ورت ومومي.  

پن％م ستون -  ني＂ه

دپات３ ارقامو د  تغير يا تصحيح ني＂ه  په دې ستون ک３ ليکل کي８ي .  د بيل／３ په تو－ه 
هغه ني＂ه ليکل کي８ي چ３ شتمن９ په ک３ پلورل شوې، له من％ه تلل３ ، تخريب  شوې ، 

يا له شتمن９ ＇خه د نه کار اخيستن３ ني＂ه  . 

شپ８م ستون -  نهائي ارز＊ت

د شتمنس نهائي ارز＊ت بايد په دې ستون ک３ وليکل شي. نهائي ارز＊ت په عمومي 
ډول له هغه ارز＊ت ＇خه عبارت دې چ３ د پات３ رقم د تغير او تصحيح  په وخت ک３ له 
 ) منفعتونو  نغدي  غير  او  رقمونو  هغو  له  ارز＊ت   نهائي   . را＄ي  ته  الس  ＇خه  شتمن９ 
اجناسو او خدماتو )＇خه عبارت دې چ３ د شتمن９ له درکه د بازار د نرخ پربنس الس 
نهائي  هم  ورک７ه  بيم３  د  لپاره  خسارې  او  تخريب  د  شتمن９  وړ  استهالک  د  را＄ي.  ته 
ډول  هي＆  ک３  بدل  په  وي   شوې  حذف  شتمن９  يوه  چيرې  که   شي.  کيداي  بلل  ارز＊ت 
ارز＊ت السته نه وي راغلي او په راتلونکي ک３ هم نه ترالسه کي８ي ، په  دغه  請ورت 

ک３ د نوموړې شتمن９  نهائي ارز＊ت  請فر دي. 

د کسراتو له وضع کولو نه وروسته پات３ رقمونه (ارقام) 

د کسراتو له وضع کولو نه وروسته پات３ ارقام له الندې محاسب３ ＇خه السته را＄ي : 

نهائي ارز＊ت/بيه 
منفي :  د شتمن９ د ا請لي بي３ مجاز کسرات  
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منفي : هغه مجاز استهالک چ３ په روان او تيرکال ي３ غو＊تنه شوې ده 
مساوي:  د کسراتو له وضع کولو نه وروسته پات３ رقم 

که چيرې له يوې شتمن９ ＇خه د مال３ وړ کار اخيستنه فيصدي له  ١٠٠٪  ＇خه کمه 
وي، د کسراتو له وضع کولونه وروسته د پات３ رقم پر تصحيح باندې بايد عين فيصدي 
تطبيق شي.  يعن３  له شتمن９ د مالي３ وړ کار اخيستنه بايد د محاسب３ پر ！ولو برخو 

تطبيق شي.

اووم ستون - د محاسب３ وړ
 

شي،   و－２ل  تو－ه  په   ３＂－ د  رقم   پات３  وروسته   نه  کولو  وضع  له  کسراتو  د  چيرې  که 
برخ３  يوې  د  د－＂３   پان／３   د  ک３  وخت  په  محاسب３  د  پلور  د  شتمن９  د  رقم  نوموړي 
په تو－ه  －２ل کي８ي. د پان／３ －＂３ په محاسبه ک３  ددې رقم  د شاملولو په اړه د زياتو 

معلوماتو د ترالسه کولو لپاره ، د مالياتي اظهارليک ۹ ضميم３ ته مراجعه وک７ۍ. 

د محاسب３ وړ رقم په اړه  د جزئياتو لپاره  الندې دويم３ بيل／３ ته مراجعه وک７ۍ. 

اتم ستون - د کسر وړ

که چيرې  د کسراتو له وضع کولونه وروسته پات３ رقم ضرر و－２ل شي، دې ته کسر ويل 
کي８ي. د شتمنس د پلور د محاسب３ پرمهال دا ډول کسر  د ضرر  د يوې برخ３ په تو－ه 

－２ل کي８ي او د مجرايي وړ ده. 

د کسراتو له وضع کولو نه وروسته د پان／３ د ضرر په محاسبه ک３  د پات３ رقم د  
شاملولو په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کول لپاره  د مالياتي الر＊وود ۹ ضميم３ 

ته مراجعه وک７ۍ. 

 د محاسب３ وړ رقم په اړه  د جزئياتو لپاره  الندې دويم３ بيل／３ ته مراجعه وک７ۍ. 

په ارز＊ت ک３ کموالي 
د يوې شتمن９ د ارز＊ت کموالي له شتمن９ ＇خه  د استفادې او يا له هغه کموالي ＇خه 

عبارت دي عبارت دې  چ３ په هر مالي کال ک３ د نوموړې شتمن９ لپاره ！اکل  کي８ي.
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نهم ستون -  －＂ور عمر 

－＂ور  کت／ورې  يوې  د  شتمن９  د  کي８ي.   ليکل  ک３  ستون  دې  په  عمر  －＂ور  شتمن９  د 
عمر د  مالياتو قانون په تعليماتنامه ک３ توضيح شوي دي . د شتمن９ －＂ور عمر له له 
يو کوچني معياد ＇خه پيل کي８ي چ３ ترلسو ممکنه معيادونو پورې دوام کوي چ３ له ۲ 

کلونو ＇خه پيل کي８ي او تر ۵۰ کلونو پورې دوام کوي. 
البته دا امر  د شتمن３ تر ډول  او تردې چ３ معمولي  او يا چ＂ک استهالک د تطبيق وړ دي، 

پورې اړه لري. د عوايدو رياست له تائيد نه وروسته مختلف３ دورې کارول کيداي شي. 

لسم ستون- د نورم فيصدي

په دې ستون ک３ د فيصدي هغه نورم ليکل کي８ي چ３ په نهم ستون ک３ شامل شوي او 
ک３  تعليماتنامه  په  قانون  مالياتو  د  نورمونه  لري.  ت７او  پورې  عمر  －＂ور  له  شتمن９  د 
توضيح شوي دي.  د فيصدي نورمونه  له  ٢٪ نه تر ٥٠٪  پورې د دي. د بيل／３ په تو－ه، 
د ٥٠  کالو －＂ور عمر لپاره ٪  ٢   نورم ！اکل شوي دي. دا هغه نورم دي چ３ په يوه مالي 

کال ک３  د يوې  شتمن９ د ارز＊ت د کموالي په محاسبه  ور＇خه کار اخيستل کي８ي. 

يوولسم ستون - د مالي３ وړ کارون３ فيصدي

＇خه  شتمن９  له  چ３  دې  عبارت  ＇خه  فيصدۍ  هغ３  له  فيصدي  کارون３  وړ  مالي３  د 
دي  عبارت  ＇خه  فيصدي  هغ３  له  دا  يعن３  کي８ي.  اخيستل  کار  لپاره  موخو  مالياتي  د 
يوې  له  شتمن９  د  چيرې  که  کي８ي.  اخيستل  کار  ور＇خه  ک３  توليد  په  عوايدو  د  چ３ 
برخ３ ＇خه په سودا－ريزو فعاليتونو او له يوې برخ３ ＇خه ي３ په شخصي فعاليتونو ک３ 
کار واخيستل شي ، نو په دې 請ورت ک３  يوا＄３ د هغ３ شتمنس د استهالک لپاره د 

مجرائي غو＊تنه کيداي شي چ３  په سودا－ريزو فعاليتونوک３ کارول کي８ي.

لوم７ۍ بيل／ه

د الف  شرکت له تي８و ＇خه جوړه شوې يوه ودان９ (تعمير) لري چ３ له درې برخو (٧٥٪) 
له  ودان３  د   راوړي.  ته  الس  ور＇خه  عوايد  او  اخلي  کار  لپاره  فابريک３  يوې  د  ي３  ＇خه 
＇لورم３  برخ３ (٢٥٪ ) ＇خه د الف شرکت  ون６ه لروونکي د خپل３ کورن９ د استو－ن％ي په 
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تو－ه کار اخلي. په دې ډول حالت ک３ يوا＄３ د ودان３  ٧٥٪ ( دري برخ３ ) د مالي３ وړ دي 
او پات３ ٢٥٪ ( يوه برخه ) ئ３  ي３ د شخصي －＂و لپاره استفاده کي８ي . د هغ３ برخ３ لپاره 
چ３  د شخصي －＂３ اخيستن３ لپاره کارول کي８ي ، د استهالک مجرايي نه ورکول کي８ي. 

دولسم ستون - د شتمن９ د ارز＊ت د کموالي له درکه و کسراتو وضع کول 
 

د شتمن９ د ارز＊ت د کموالي له درکه و کسراتو وضع کول په دې کر＊ه ک３ ليکل 
کي８ي. دا رقم بايد د هرې شتمن９ لپاره په جال تو－ه محاسبه ک７ل شي. 

۱. هغه شتمن９ چ３ په ！ول کال ک３ ساتل شوې او  ٪ ۱۰۰ ور＇خه استفاده شوې ده، په 
الندې ډول محاسبه کي８ي:

ابتدايي ارز＊ت ( دريم ستون)  د نورم په  فيصدي ک３ ضرب ( ۱۰ ستون)   

٢. که چيرې له شتمن３ ＇خه دمالي３ وړ －＂ه اخيسنه له ٪١٠٠ ＇خه کمه وي، محاسبه 
ي３ په الندې ډول ترسره کي８ي:

 ３＂－ وړ  مالي３  د    ( ستون   ۱۰  ) ضرب  ک３  نورم  په  فيصدي  د  ستون)  (دريم  ارز＊ت 
اخيستن３ په فيصدي ک３ ضرب ( ۱۱ ستون) 

که چيرې هغه معياد چ３ شتمن９ په ک３ دمالي３ وړ －＂３ اخيستن３ لپاره کارول شوې ده 
له يو بشپ７ مالي کال ＇خه ل８ وي،  د يادوو شوو شميرو (   ۱ او ۲ )  اړوند محاسبه  بايد 
په داس３ ب２ه ترسره شي چ３ دا موده په ک３  د « قستمتي روش " ( چ３  په  ۱. ۳  الف برخه 

ک３ تشريح شوې ده)  پربنس  شامله شي. 

په ۱۲ کر＊ه  (  د شتمن９ د ارز＊ت د کموالي له درکه و کسراتو وضع کول )ک３ د شاملو 
لوم７ي  استهالک  د  رقم   دا  کي８ي.   ليکل  ک３  پاي  په  ستون   ددې  مجموعه   محاسبو 

جدول په اړونده کر＊ه ک３ هم ليکل کي８ي. 
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دويمه بيل／ه 

د الف شرکت  په ۱/۱/ ۱۳۸۳ ني＂ه  د ۱۲۰۰۰۰۰ افغانيو په ارز＊ت فرنيچر و پيريدل 
وړ  مالي３  د  پلورل.   و  افغان９   ۸۰۰۰۰۰ په  بيرته  ي３  ني＂ه    ۱۳۸۹  /۳  /۳۱ په   او 
استفادې فيصدي  ۱۰۰ فيصده رقم ＊يي. فرض کوو چ３  پرعايداتو باندې د مالياتو 

قانون د تعليماتنام３ پربنس د الف شرکت  د استهالک د  ٪ ۱۰
نورم له مخ３ د فرنيچر لپاره مجرايي ترالسه ک７ې ده. 

د ۱۳۸۹ کال جدول بايد په الندې ډول بشپ７ ک７ل شي: 

د شتمن９ تشريح  لوم７ي ستون    
                                                                          فرنيچر (ميزونه ) دلته ليکل کي８ي 

د پيريدولو ني＂ه  دويم ستون    
په دې ＄اي ک３  ۱ / ۱/ ۱۳۸۳ ليکل کي８ي      

بيه   دريم ستون     
 ۱۲۰۰۰۰۰ ک３   ＄اي  دې  په       

افغان９ ليکل کي８ي 

د تغير وړ لوم７ي ارز＊ت  ＇لورم ستون     

دا د تغير وړ نهايي ارز＊ت په ۱۳۸۸ کال ک３ اخيستل کي８ي.  

۱۲۰۰۰۰۰  افغان９   د شتمن９ لوم７ن３ بيه     
منفي :   د ۱۰ فيصده نور م  پربنس د ۵ کلونو استهالک 

۶۰۰۰۰۰  افغان９   (  د ۱۲۰۰۰۰۰  افغانيو ۱۰ فيصده ضرب په ۵ کلونو ک３ )  
د ۱۳۸۸ کال په پاي ک３ نهايي ارز＊ت                       ۶۰۰۰۰۰  افغان９ 

 ۴ نو ＄که  دي،  رقم  ارز＊ت  د تيرکال د انتقال شوي نهاي ارز＊ت   وړ لوم７ني  د تغير 
ستون  د  ۶۰۰۰۰۰  افغانيو رقم  ＊يي.   
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د بيالنس تنظيم: 

دا چ３ پلورنه په يوه ＄ان／７ي وخت ک３ ترسره شوې ده، په جدول ک３ بايد الندې برخه 
بشپ７ه شي: 

پن％م ستون:     د لي８د (انتقال) ني＂ه 
   په دې ＄اي ک３ ۳۱ / ۱/ ۱۳۸۹  ليکل کي８ي 

د استفادې  د پاي ارز＊ت  شپ８م ستون 
چ３   کي８ي  ليکل  ک３  ＄اي  په  پيس３  نغدې  شوې  راوړل  السته     

۸۰۰۰۰۰ افغان９ دي. 

د محاسب３ وړ رقم / د کسر رقم  اووم –  اتم  ستون  
د محاسب３ وړ رقم  محاسبه په الندې ډول وي:    

۸۰۰۰۰   افغان９  د پلور بيه ( نهايي ارز＊ت)     
۶۰۰۰۰۰  افغان９  منفي لوم７ني ارز＊ت  (  په    ۱ / ۱ / ۱۳۸۹  ني＂ه )   

منفي درې مياشتني استهالک ( ＄که چ３ شتمني په   ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۹ ني＂ه پلورل شوې ده)   
۳۰۰۰۰ افغان９                             

۱۷۰۰۰۰  افغان９  د محاسب３ وړ ارز＊ت     
په دې حالت ک３ بايد د ۱۷۰۰۰۰ افغانيو رقم په ۷ ستون ک３ وليکل شي. که چيرې 
ک３  کسروړ)  د   ) ستون   ۸ په  بايد  چ３  ＊يي  ضرر  وي،  رقم  منفي  يو  رقم  وړ  محاسب３  د 

وليکل شي. 

نهم ستون -  －＂ور عمر 
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د الر＊وونو پربنس  په دې کر＊ه ک３  ۱۰ کاله ليکل 

کي８ي.   
لسم ستون-  د فيصدي نورم 

 ۱۰ بايد  هم  ک３  ستون  دې  په  دي،  فيصده   ۱۰ نورم   وړ  تطبيق  د  لپاره  ميز  د  چ３  دا 
فيصده وليکل شي. 

يولسم ستون-  د مالي３ وړ استفاده 

 ۱۰۰ ک３  ستون  دې  په  ده،  شوې  کارول  تو－ه  بشپ７ه  په  ک３  تشبث  په  شتمني  چ３  دا 
فيصده ليکل کي８ي. 



165

دولسم ستون-  د ارز＊ت د کموالي کسر 

 دا حالت بايد په الندې ډول محاسبه شي: 

د شتمن９ بيه د استهالک په نورم ک３ ضرب  په ۱۲/ ۳ ک３ ضرب ( ＄که چ３  په  ۱۳۸۹ 
پايله  ضرب.   ک３  فيصدي  په  استفادې  د  ده)   شوې  کارول  لپاره  مياشتو   ۳ د  ک３  کال 
ي３ ۳۰۰۰۰  افغان９ کي８ي ( ۱۲۰۰۰۰۰ ضرب په  ۱۰ فيصده ک３  ضرب په ۱۲ / ۳  

ضرب په ۱۰۰ فيصده ک３) 

په دولسم ستون ک３  د ۳۰۰۰۰ افغانيو رقم ليکل کي８ي. 

 ديارلسم ستون –  د کال په پاي ک３ تغير يا تصحيح وړ ارز＊ت

د هرې شتمن９ د هرې برخ３ تغير وړ ارز＊ت  د کال په پاي ک３ محاسبه کي８ي.

د تغيريا تصحيح وړ ارز＊ت   له تغير وړ ابتدايي ارز＊ت ( ٤ ستون ) (منفي د شتمن９  
د ارز＊ت د کموالي له درکه کسرات -  ۱۲ کر＊ه) ＇خه عبارت دي .  د کال په پاي ک３ 

دتغير وړ ارز＊ت  د راتلوونکي کال په پيل ک３ د تغير وړ ابتدايي ارز＊ت －２ل کي８ي. 

دريمه بيل／ه 

 که چيرې په ＇لورم ستون ک３ د يوې شتمن９ ابتدايي ارز＊ت ۱۰۰۰۰۰ افغان９  او په 
۱۲ کر＊ه ک３  د هغ３ د ارز＊ت د کموالي له درکه کسر  ۴۰۰۰۰ افغان９ وي،  د کال 
په پاي ک３ به د نوموړې شتمن９ تغير وړ ارز＊ت  ۶۰۰۰۰ افغان９ وي ( ۴ ستون منفي 

۱۲ ستون). 
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دولسمه ضميمه :  د لي８د وړ ضرر د محاسب３ سند 

۱۲.  ۱  الف     د محاسب３ د سند او د  لي８د وړ خالص عملياتي ضرر  پيژندنه

خالص  عملياتي ضرر هغه وخت من＃ ته را＄ي چ３  د فعاليتونو ل／＋ت له عوايدو 
＇خه زيات وي. 

خالص عملياتي ضرر هغه وخت د مجرايي وړ دي که چيرې تشبث په هماغه کال ک３ 
عملياتي －＂ه ترالسه ک７ې وي. 

د خالص عملياتي ضرر د لي８د لپاره ( له دې سره چ３ آيا ماليه ورکوونکي ثبت دي او 
که نه ) دوه الرې شتون لري. ددې سند له مخ３ ثبت شوي تشبث هغه تشبث دي چ３  د 
خصو請ي پان／ه اچون３ د قانون ( چ３  د ۱۳۸۴ کال د قوس  په ۱۵ ني＂ه تعديل شوي 
دي) پربنس د أيسا په اداره ک３ ثبت  او راجس＂ر وي.  دا حکم د ۱۳۸۳ لمريز کال د 
سرطال له لوم７ۍ ني＂３ يا له هغ３ ني＂３ ＇خه د تطبيق وړ دي  چ３ تشبث په ک３ ثبت او 

راجس＂رشوي ( هريو ي３ چ３ وروسته شوي وي). 

له آيسا سره  ！ول ثبت او راجس＂ر شوي نهادونه (  له الندې محدودو سکتورونو نه پرته 
) د ثبت شوو نهادونوپه نوم يادي８ي او د ۱۳۸۷ لمريز کال پرعايداتو باندې د مالياتو 
قانو ن پربنس  تر نا محدوده وخت پورې د ضرر له لي８د او چ＂ک استهالک ＇خه تر نا 

محدوده وخت پورې له شتمن９＇خه کا د راخيستل کيدا شي.   

محدود تشبثونه په الندې ډول دي: 
  د  وسلو او چاود ديدونکو موادو  توليد او پلور
  (له بانکي الرې ＇خه نه ) د پيسو فعاليتونه
  د بيم３ فعاليتونه
  هغه تشبثونه چ３  په طبيعي سرچينو ( د ＄ن／ل ساتلو په －６ون)  او بنس＂يزو

ده  اچول３  پان／ه  ي３  ک３  لين)  پايپ   ، ساختمان  مخابرات،  لکه  فعاليتونو( 
م／ر دا چ３ د ＄ان／７و قوانينو له مخ３  ورته ياد شوي امتيازات ورک７ل شوي 

وي  او ياد شوي تشبثونه د ددغو قوانينو له مخ３ فعاليت وک７ي. 
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د ثبت شوو نهادونو په اړه د زياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره  د افغانستان خصو請ي 
پان／ه اچون３ قانون  ته  (چ３ د ۱۳۸۴ کال د قوس په ۱۵ ني＂ه تعديل شوي دي ) مراجعه 

وک７ۍ. ددې قانون ۵ ماده د ＄ان／７و سکتورونو په اړه 請راحت لري. 
بيمه  د  تو－ه  ＄ان／７ې  په  فصل   ۷ قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د 
ايستلو  را  د  کانونو  د  فصل    ۱۲ قانون  ددې  لري.  請راحت  اړه  په  مالياتو  د  شرکتونو 

請نعت د ماليه ورکوونکو  په اړه مالياتي مقررات  وړاندې کوي. 

کال   ۱۳۸۷ د  کولولپاره   ترالسه  د  معلوماتو  زياتو  د  اړه  په  لي８د  د  ضرر  عملياتي  د 
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون او الر＊وود ته مراجعه وک７ۍ. 

د نامحدودې  مودې لپاره د لي８د  وړ ضرر

په يادو شوو طرزالعملونو ک３ د مالياتي امتيازونو پربنس  خالص عملياتي ضرر( د 
ضرر تر بشپ７ جبران پورې) تريو نا محدوده وخت پورې  د لي８د وړ دي. 

 تر نامحدوده راتلوونک３ پورې د هغو منظور شوو تشبثونو( چ３ مالياتي معافيت ي３ 
د ۱۳۸۳ کال د سرطان له لوم７ۍ ني＂３ ＇خه پاي ته رسي８ي) لپاره د ضرر د لي８د امتياز  
له همغ３ ني＂３ ＇خه او يا د ثبت او رجس＂ر له لوم７ې ني＂３  ( هره ني＂ه چ３ وروست９ وي) 

＇خه پيل کي８ي. 

هغه عملياتي ضرر چ３ د ۱۳۸۳ کال د سرطان د لوم７ۍ ني＂３ او د ثبت او راجس＂ر د 
ني＂３ ترمن＃  من％ته را＄ي ، د نامحدود وخت لپاره د لي８د وړ  دي.  دا ډول ضرر يوا３＄  

د ضرر د عادي لي８د ميتود( په يو کال  ک３ دريمه برخه)  پربنس انتقاليداي شي. 

هغه عملياتي ضررونه چ３  دمالياتي معافيت په موده من％ته را＄ي  د لي８د او مجرايي 
وړ نه دي. 

هغه نهادونه چ３ د منظور شوو تشبثونو په تو－ه ثبت او راجس＂ر شوي دي ، ددوي د 
شتمن９ د استهالک د محاسب３ پرمهال چ＂ک استهالک ترالسه کوالي شي. په دې 

اړه د زياتو معلوماتو د ترسره کولو لپاره  ددې مالياتي الر＊وود   ۱ او ۲ ضميم３ ته 
مراجعه وک７ۍ. 
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د لي８د وړ محدود  يا معياري ضرر

 د لي８د وړ محدود  يا معياري ضرر د احکامو پربنس شرکتونه کوالي شي چ３ د لي８د 
وړ عملياتي ضرر (  دهغ３ له من％ته راتلو ＇خه وروسته)  د درې کلونو په موده ک３ جبران 
ک７ي. يعن３ په يوه کال ک３ د ضرر دريمه برخه او په درې راتلوونکو کلونو ک３ ！ول ضرر 
د مجرايي وړ دي.  که چيرې د مالي３ وړ عوايد شتون ونه لري، کوم ضرر چ３ بايد په 
يو＄ان／７ي کال ک３ کسر شي، راتلوونکي کال ته نشي لي８دول کيداي.  دا ضرر حذفي８ي. 

 هغه عملياتي ضررونه چ３ د مالياتي معافيت په موده ک３ من＃ ته را＄ي د لي８د او 
مجرايي وړ نه دي. 

د بهرنيو فعاليتونو عملياتي ضرر  له کورنيو مالي３ وړ عوايدو ＇خه د مجرايي وړ 
نه دي او همدارن／ه د کورنيو فعاليتونو ضرر ته  د بهرنيو مالي３ وړ عوايدو ＇خه 

مجرايي نه ورکول کي８ي. 
 

لوم７ۍ بيل／ه
 

 د (ب) افغاني شرکت په افغانستان او پاکستان ک３ د غاليو د پلور مرکزونه لري چ３ 
＊ارک３  په  الهور  د  پاکستان  د  ي３  بل  او  ＊ارک３  په  آباد  جالل  د  افغانستان  د  ي３  يو 
له  مرکزونو  نوموړ  د  او  پيري  غال９  ک３  افغانستان  په  شرکت  نوموړي  لري.  موقعيت 
د  آباد  جالل  د  شرکت  نوموړي  د  ک３   کال   ۱۳۸۸ په  پلوري.  پيرودونکو  پر  ي３  ليارې 
په  ＊ار  الهور  د  ول３  ک７ل   ترالسه  عوايد  معادل  افغانيو    ۱۰۰۰۰۰۰ ليارې  له  مرکز 
دمالي３  دي.  معادل  افغانيو   ۹۰۰۰۰۰ د  ي３  ضرر  عملياتي  شوي  رامن％ته  ک３  مرکز 
له درکه نوموړي شرکت بايد  ۲۰۰۰۰۰ افغان９ ( ٪ X ۲۰  ۱۰۰۰۰۰۰ ) ورک７ي.  د 
نوموړي شرکت د ۹۰۰۰۰۰ افغانيو عملياتي ضرر لپاره د جالل آباد مرکز له عوايدو 

＇خه مجرايي نه ورکول کي８ي. 

دويمه بيل／ه
 

ددې بيل／３ حقايق او معلومات لوم７ۍ بيل／３ ته ورته دي.  په ۱۳۸۹ کال ک３ نوموړي 
شرکت د جالال آباد په مرکز ک３ د  ۷۰۰۰۰۰  افغانيو معادل تاوان وک７ ، ول３ د الرهور 
＊ار له مرکز ＇خه ي３ ۸۰۰۰۰۰ افغان９ －＂ه السته راوړه.  د الرهور ＊ار له مرکز ＇خه 
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السته راغل３ －＂ه په پاکستان ک３ د ۳۲۰۰۰۰  افغانيو معادل مال３ تابع ده. د الرهور 
مرکز له ليارې د  ۱۳۸۹ کال له －＂３ ＇خه  د ۱۳۸۸ کال ضرر مجرايي د انتقال وړ ده. د 
ضرر له وضع کولو نه وروسته د لي８د وړ خالصه －＂ه ۵۰۰۰۰۰ افغان９ ده. پرعايداتو 
په  چ３   شي  کوالي  شرکت  افغاني   پربنس حکم  د  مادې   ۵ د  قانون  دمالياتو  باندې 
بهرک３ د ورک７ل شوو مالياتو لپاره مجرايي ترالسه ک７ي، البته يو محدوديت سره. دا 
له  －＂ه   افغان９   ۵۰۰۰۰۰ چيرې  که  دي  مساوي  سره  رقم  هغه  له  مالي３  د  محدوديت 
 ) وه  وړه  ورک７ې  ک３  افغانستان  په  ماليه  دا   ، وي  راغ３  السته  ＇خه  سرچينو  افغاني 
۱۰۰۰۰۰   افغان９).  د ۱۰۰۰۰۰ افغانيو له وضع نه وروسته پات３ رقم  له ۳۲۰۰۰۰  
افغان９ ( په پاکستان ک３ ورک７ل شوې ماليه)  دورک７ل شوې مالي３ په تو－ه د مجرايي 

وړ نه دي او راتلوونکي ته هم د ضرر په تو－ه نشي لي８دول کيداي. 

د يو مالي کال په اوږدو ک３ د ضرر ( هغه رقم چ３ د مالياتي اظهارليک د دويم３ برخ３ 
په ۶۰ کر＊ه ک３ ليکل شوي دي)  د ثابتولو په موخه ماليه ورکوونکي بايد موثق اسناد 
وړاندې ک７ل شي. د لي８د وړ ضرر د محاسب３ لپاره يو جال پا１ه /سند شتون لري چ３  دوه 
برخ３ لري: لوم７ې برخه ي３ د نامحدود وخت لپاره د ضرر د لي８د  او دويمه برخه ي３ د 
لي８د وړ محدود  يا معياري ضرر لپاره کارول کي８ي.  د نوموړې پا３１ /سند د مختلفو 
برخو بشپ７ول  د يو نهاد له ثبت او جس＂ر، د لوم７ۍ  ثبت او راجس＂ر ني＂３  او له مالياتي 

معافيت پورې ت７لي دي. 

ماليه ورکوونکي بايد له ！ولو نورو اسنادو سره سره  د لي８د وړ ضرر د محاسب３ اسناد 
له ＄ان سره وساتي او د اړتيا په 請ورت ک３ ي３ د عوايدو لوي رياست ته وړاندې ک７ي.  
ماليه ورکوونکي مکلف نه دي چ３ دا اسناد/ورق３ له مالياتي اظهارليک سره ضميمه 

ک７ي. 

د لي８د وړ ضرر د محاسب３ سند/پا１ه په ۱۴ ضميمه ( جدولونه او  پا３１) ک３ شتون لري. 

۱۲. ۲.  د لي８د وړ ضرر د محاسب３ د سند/پا３１ په اړه توضيحات 
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۱ کر＊ه -  د ثبت او راجس＂رشوي نهاد په اړه پو＊تنه 

آيا تاسو  د آيسا په اداره ک３  ( د کورنيو او بهرنيو خصو請ي پان／ه اچون３ د قانون له 
مخ３ ) د منظور شوي او راجس＂رشوي نهاد په تو－ه پيژندل کي８ۍ؟ که چيرې مو ＄واب  
مثبت وي ، نو  په خ７ رن／ه تش ＄اي ک３  د « هو "  کلمه وليک９. که چيرې تاسو يو ثبت 

شوي نهاد نه ياست، نو په خ７ رن／ه تش ＄اي ک３  د " نه "  کلمه وليک９. 
 

۲ کر＊ه -  د آيسا په اداره ک３ د ثبت او راجس＂ريشن لوم７ۍ ني＂ه 

تش  خ７رن／ه  په  کر＊３  ددې  وي،   مثبت  ＄واب  ته  پو＊تن３  کر＊３  لوم７ۍ  د  چيرې  که 
ضرر  له  کال  ＄ان／７ي  يوه  د  کي８ي.  ليکل  ني＂ه  راجس＂ريشن  او  ثبت  لوم７ي  د  ک３   ＄اي 
سره د چلند په اړوند د لوم７ي ＄ل ثبت او راجس＂ريشن ني＂ه ډير ه مهمه ده.  هغه ضرر 
چ３ له لوم７ني ثبت او راجس＂ريشن ＇خه وړاندې من％ته راغلي دي، د لي８د وړ محدود  
ماليه  چ３  پرته  نه  حاالتو  هغو  له   ) کي８ي  محاسبه   پربنس مقرراتو  د  ضرر  معياري  يا 
ورکوونکي مالياتي معافيت لري). يوا＄３ هغه ضرر ته د نامحدود وخت لپاره د ضرر 
او  ثبت  لوم７ني  د  چ３  کي８ي  ورکول  مجرايي  او  محاسبه   پربنس مقرراتو  د  لي８د  د 

راجس＂ريشن له ني＂３ ＇خه وروسته من％ته را＄ي. 

وم７ۍ برخه :   دمعياري  لي８د وړ ضرر 

 لوم７ي ستون -  د ضرر کال 

 هغه کال په دې ＄اي ک３ وليک９ چ３ ضرر په ک３ رامن％ته شوي دي. 

دويم ستون -   مجموعي ضرر 

 ！ول هغه ضرر چ３ د کال په اوږدوک３ ورسره مخ شوي ياست په دې ستون ک３ وليک９. 
پري＋ودل  (تش  کي８ي  ليکل  نه  ＇ه  ک３  ستون  دې  په  وي،  شوې  ترالسه  －＂ه  چيرې  که 

کي８ي).
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دريم ستون -  د ضرر د لي８د کلونه
 

ليکل  ک３  ستون  رن／ه  سپين  هر  په  برخه  دريمه  رقم  شوي  ليکل  د  ک３  کر＊ه  دويمه  په 
کي８ي. 

دهغه ضرر حد اکثر مقدار چ３ له －＂３ ＇خه د مجرايي وړ دي 

دا رقم  ( د ۳- ۷ کر＊و مجموعه ) د هرکال لپاره دي چ３ د ستون په 請درک３ ليکل شوي 
دي. 

د لوم７ۍ برخ３ ( د ضرر لي８د)  د بشپ７ولو ساده طريقه په الندې ډول ده 

لوم７ۍ بيل／ه
 

د (الف) شرکت عملياتي پايل３ په الندې ډول بيان شوې دي: 

د ضرر کال           د ضرر مجموعه                             هغه کلونه چ３ ضرر ورته لي８دول ک８ي
  

             ۱۳۸۶            ۱۳۸۵           ۱۳۸۴                                                                                  
 ۱۳۸۸            ۱۳۸۷

            ۴۰۰۰۰             ۴۰۰۰۰          ۴۰۰۰۰         ۱۲۰۰۰۰         ۱۳۸۲
 ۰                     ۰

           ۵۰۰۰۰           ۵۰۰۰۰             ۵۰۰۰۰                  ۰   ۱۵۰۰۰۰    ۱۳۸۳
 ۰

په هرکال ک３ 
 ۵۰۰۰۰               ۹۰۰۰۰            ۹۰۰۰۰     ۴۰۰۰۰ حد اکثر مجرايي   

 ۰   
په دې بيل／ه ک３  د (الف ) شرکت  کوالي شي چ３ د ۱۳۸۴ کال له عوايدو ＇خه د مجرايي 
وړ ضرر د رقم د معلومولو لپاره   د ۱۳۸۲ ا و ۱۳۸۳ کلونو د لي８د وړ ضررونه سره 
جمع ک７ي. که چيرې نوموړي شرکت په ۱۳۸۴ کال ک３ ضرر السته راوړي ، د ۱۳۸۲ او 

۱۳۸۳ کلونو ضررونو لپاره  په  ۱۳۸۴ کال ک３  غو＊تنه نشي کيداي. 

د بيل／３ په تو－ه که چيرې د (الف) شرکت په ۱۳۸۴ کال ک３ ۲۰۰۰۰ افغانيو معادل 
د  ضرر   افغانيو   ۲۰۰۰۰ وړ   لي８د  د   کلونو   ۱۳۸۳ او   ۱۳۸۲ د  راوړي،  السته  －＂ه 
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مجرايي وړ دي. د لي８د وړ ضرر  ( ۷۰۰۰۰  افغان９)  په راتلوونکو کلونو ک３ د مجرايي 
وړ نه دي. 

دويمه برخه : د نامحدود وخت لپاره د لي８د وړ ضرر 
لوم７ي ستون - کال 

په دې ستون ک３ هغه کال ليکل کي８ي چ３ عملياتي ضرر په ک３ را من％ته شوي دي 

دويم ستون : －＂ه/ د کال ضرر 

په لوم７ي ستون ک３ د ليکل شوې －＂３ يا ضرر رقم په دې ستون ک３ ليکل کي８ي. 

دريم ستون : د کال  په پيل ک３ ضرر 

دا  د تير کال ( د کال د پاي) د ضرر بيالنس دي. که چيرې د ۱۳۸۹ کال په پيل ک３ د 
ضرر رقم وليکل شي، دا رقم د ۱۳۸۸ کال د پاي رقم دي. که چيرې له ۱۳۸۴ کال 

＇خه پيل شي ( ＄که چ３ په دې کال شرکت د آيسا په اداره ک３ ثتب شوي دي)، د 
۱۳۸۴ کال د پيل ضرر به 請فر وي. 

＇لورم ستون:  تعديالت 

دا هماغه رقم دي چ３ د －＂３ او ضرر په تو－ه په دويم ستون ک３ ليکل شوي دي. ضرر 
بايد په دوه قوسونوک３ وليکل شي. 

پن％م ستون:   د ضرر نهايي بيالنس 

۳  او ۴ ستونونه سره جمع ک７ۍ  او د حا請ل  ي３ په ۵ ستون ک３ وليک９. که چيرې ۵ 
ستون  مثتب رقم ولري، په دې معامله ک３ د ۵ ستون ارز＊ت 請فر دي. 

په هرکال ک３ د نهايي ضرر بيالنس هغه ضرر دي چ３ وروستي کال ته لي８دول کي８ي. 
＇لورمه بيل／ه 
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که چيرې د يو شرکت  نهايي بيالنس  د ۱۳۸۸ کال لپاره  ۱۰۰۰۰۰ افغان９ د ضرر په 
تو－ه و＊يي، دا حد اکثر رقم دي چ３ د ۱۳۸۹ کال له －＂３ ＇خه د مجرايي وړ دي. که 
چيرې  په ۱۳۸۹ کال  ۱۱۰۰۰۰ افغان９ －＂ه ولري، په دې 請ورت ک３ د ۱۰۰۰۰۰ 
افغان９   (۱۰۰۰۰) رقم  پات３  او  کي８ي   کسر  ＇خه  افغانيو   ۱۱۰۰۰۰ له  رقم  افغانيو 
د مالي３ وړ عوايدو په تو－ه پات３ کي８ي.  بنْا، د ۱۳۸۹ کال په پاي ک３  د ضرر نهاي 
بيالنس د رقم د مثبت والي په وجه 請فر دي-  ۳ ستون جمع ۴ ستون  يعن３  ۱۰۰۰۰۰  
افغان９ + ۱۱۰۰۰۰  افغان９ يا ۱۰۰۰۰ فغان９.  په دې حالت ک３ به ۱۳۹۰ کال ته 

لي８دول شوي ضرر 請فر وي. 

پن％مه بيل／ه 

د (ج) شرکت په ۱۳۸۳ کال ک３ له ۱۰۰۰۰۰  افغانيو عملياتي ضرر سره مخ کي８ي.   په 
۱۳۸۴ کال ک３ د نوموړي شرکت －＂ه ۱۵۰۰۰۰    افغان９ وي.  د مالياتي اظهارليک د 
وړاندې کولو په وخت ، د (ج) شرکت د ۱۳۸۳ کال عملياتي ضرر  ( ۱۰۰۰۰۰ افغان９)  
د ۱۳۸۴ کال له عملياتي －＂３ ＇خه کسر کوي  او ۵۰۰۰۰ افغان９ د مالي３ وړ عوايدو 

په تو－ه پاې کي８ي. 

که چيرې د (ج) شرکت په ۱۳۸۴ کال له ضرر سره مخ شي، په ۱۳۸۴  کال ک３ د ۱۳۸۳ 
کال د ضرر جبران کول  شون３ نه ده ＄که چ３ عملياتي －＂ه شنته چ３ ضرر ته  ور＇خه 
مجرايي ورکول شي.  په داس３ حاالتو ک３ د ۱۳۸۳ کال عملياتي ضرر هغو راتلوونکو 
کلونو ته لي８دول کيداي شي چ３ د جيران لپاره ي３ عملياتي －＂ه ولري .  د ۱۳۸۴ کال 

ضرر هم د لي８د وړ دي. 

شپ８مه بيل／ه 

شو.  مخ  سره  ضرر  عملياتي  افغانيو    ۱۰۰۰۰۰ له    شرکت   ،  (د)  ک３  کال   ۱۳۸۳ په 
په ۱۳۸۴ کال ک３ د نوموړي شرکت عملياتي －＂ه ۵۰۰۰۰ افغانيو ته رسي８ي.  د (د) 
شرکت کوالي شي چ３ د ۱۳۸۳ کال د ضرر ( ۵۰۰۰۰  افغان９) لپاره مجرايي ترالسه 
ک７ي. په همدې ترتيب  د ۱۳۸۳ کال ضرر ( ۵۰۰۰۰ افغان９)  ورستيو کلونو ته د لي８د 

او مجرايي په موخه باقي پات３ کي８ي. 

دې  په  ک７ه.  ترالسه  －＂ه  عملياتي  افغان９   ۱۵۰۰۰۰ (د)شرکت   د  ک３  کال   ۱۳۸۵ په 
حالت ک３ نوموړي شرکت کوالي شي چ３  د مالياتي اظهارليک د وړاندې کول پرمهال  
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د ۱۳۸۳ مالياتي کال عملياتي ضرر ( ۵۰۰۰۰ افغان９) د ۱۳۸۵ کال له عملياتي －＂３ 
سره جبران ک７ي. 

که چيرې د (د) شرکت په ۱۳۸۵ کال ک３ له عمالياتي ضرر سره مخ شوي وي، د ۱۳۸۳ 
کال ضر په ۱۳۸۵ کال ک３ نشي جبران کيداي.  د ۱۳۸۳ کال ضرر  د راتلوونکو کلونو 
له －＂و ＇خه د مجرايي او جبران په موخه لي８دول کي８ي.  د ۱۳۸۵ کال عملياتي ضرر هم 

راتلوونکو کلونو ته لي８دول کيداي شي. 

ديارلسمه ضميمه:  دجريم３ د محاسب３ جدول 

۱۳. ۱    سريزه 

－６ون،  په  حاالتو  دالندې   ،  پربنس قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د 
جريمه په －０ شمير مواردو ک３ پل３ کي８ي: 

په ！اکلي وخت د ذمت مالي３ نه ورکول  ( ۱۰۰ ماده) . ١
دسودا－ريزو معلوماتو په اړه د اسنادو نه ساتل  او دغو اسنادو ته د نه الس رسي . ٢

په اړه اجراات نه کول ( ۱۰۱ ماده) 
دمالياتي اظهارليک نه وړاندې کول ( ۱۰۲ ماده) . ٣
دمالياتو نه وضع کول ( ۱۰۳) . ٤
د مالياتو نه ورکول ( ۱۰۴ ماده ) . ٥
د ماليه ورکوونکي د پيژندې د نمبر نه ترالسه کول ( ۱۰۵ ماده) . ٦

د ماليه ورکوونکي لخوا د خپل ＄اني سنجون３ په اړه په مالياتي اظهارليک ک３ دوه 
جريم３ شامل３ دي. دا جريم３ د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د ۱۰۰ 

او ۱۰۲ مادې پربنس پل３ کي８ي. 

د خپل ＄اني سنجون３ جريم３ په دويمه برخه ( د ورک７ې وړ مالياتو محاسبه) او دهغو 
مجموعي ورک７و په مجموعه ک３ شاملي８ي چ３ په بانک ک３ تحولي８ي. 

د مالياتي اظهارليک دا برخه د الندې جريمو د سنجون３ لپاره کارول کي８ي: 
  (۱۰۲ ماده )  په ！اکلي وخت د  مالياتي اظهارليک نه وړاندې کول
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  (۱۰۰ ماده ) په ！اکلي وخت د مالياتو نه ورکول

نورې جريم３  د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون پربنس د عوايدو لوي 
رياست لخوا ！اکل او سنجول کي８ي ولو که جريم３ د ۱۰۰ او ۱۰۲ مادې پربنس هم 

سنجول شوې وي. 

۱۳.  ۲    د جريم３ د محاسب３ جدول تشريح 

۱۳. ۲. ۱.  د جريم３ محاسبه – د مالياتي اظهارليک نه وړاندې کول ( 
۱۰۲ ماده) 

نه  ني＂３   ۳۱ له  جوزا  د  اظهارليک  مالياتي  ک３  پاي  په  کال  مالياتي  د  مو   چيرې  که 
 ۱۰۲ د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د  وي،  ک７ي  وړاندې  وروسته 
مادې پربنس تاسو مکلف يي چ３ په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک د نه وړاندې 
مالياتي  د  وخت  ！اکلي  په  چيرې  که  ک７ي.  ي３  تاديه  او  وسنجوي  جريمه  امله  له  کولو 
اظهارليک د نه وړاندې کولو لپاره  مناسب او د منلو وړ دليل ونه لرۍ، تاسو مکلف 

ياست چ３ جريمه ورک７ۍ.  

که چيرې مو د مالياتي کال په پاي ک３ مالياتي اظهارليک د جوزا په ۳۱ ني＂ه وړاندې 
ک７ي وي، تاسو د جريم３ تابع نه －ر９＄. 

چ３  دي  ت７لي  پورې  شمير  له   ( ور３＄  رخصت９  د  منفي   ) ور＄و  هغو  د  رقم  جريم３  د 
اظهارليک په ک３ نه دي وړاندې شوي.  د ۱۳۸۶ کال لپاره او يا هم تردې دمخه د هرې 
ور＄３ پر سر ړ سهامي او محدود المسؤليت شرکتونو جريمه ۱۰۰۰ افغان９ ده.  اما له 

۱۳۸۷ کال نه را پديخوا د يوې ور＄３ وروستو والي جريمه ۵۰۰ افغان９ ده. 

لوړې/زيات３  ک３  حاالتو  ＄ان／７و  په  امله  له  کولو  وړاندې  نه  د  اظهارليک  مالياتي 
کي８ي.  وضع  جريم３  جريم３ 

۱۰ کر＊ه -  د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو ！اکل３ ني＂ه 
د  وروسته  نه  کال  مالياتي  له  ني＂ه   وروست９   کولو  وړاندې  د  اظهارليک  مالياتي  د   
راتلوونکي کال د جوزا مياشت３ ۳۱  ورځ ده. په ！اکل３ وخت د مالياتي اظهارليک د نه 

وړاندې کولو جريمه له همدې ني＂３ نه وروسته د پلي کيدو وړ ده. 
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۲۰ کر＊ه -  د مالياتي اظهار ليک د وړاندې کولو ني＂ه

هغه ني＂ه په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي چ３ مالياتي اظهارليک پک３ وړاندې ک７ل شوي 
دي. که چيرې دا ني＂３ د جوزا له ۳۱ ني＂３ نه وروسته وي ، تاسو د جريم３ تابع ياست  

م／ر دا چ３ د مالياتي اظهارليک د  نه وړاندې کولولپاره قانع کوونکي داليل ولرۍ.
 

لوم７ۍ بيل／ه 
 

اظهارليک  مالياتي  کلني  خپل  لپاره   کال   ۱۳۸۸ د  چ３   دي  مکلف  شرکت   ( (الف  د 
کال   ۱۳۸۸ د  شرکت  نوموړي  ک７ي.  وړاندې  پورې  ني＂３   ۳۱ تر  جوزا  د  کال   ۱۳۸۹ د 
مالياتي اظهارليک د ۱۳۸۹ کال د سرطان تر ۱۰ ني＂３ پورې نه وړاندې کوي ( يعن３ 
د  ور＇خه  رياست  لوي  عوايدو  د  چ３  کله  وروسته).   ور３＄   ۱۰ ＇خه  ني＂３  ！اکل３  له 
معلوماتو غو＊تنه کوي، شرکت ورته ＄واب ورکوي  د請ورت حساب په بشپ７ولو ک３ 
ي３ ستونزه درلوده.  دا چ３ دا يو مناسب او قانع کوونکي دليل نشي کيداي،  د (الف) 
درکه  له  کولو  وړاندې  د  اظهارليک  مالياتي  د  وخت   ！اکلي  په  چ３  دي  مکلف  شرکت 

۵۰۰۰ افغان９ ( ۵۰۰۰  ضرب په ۱۰ ک３) جريمه ورک７ي. 

دويمه بيل／ه 

د (ب) افغان سهامي شرکت مکلف دي چ３ د ۱۳۸۸ کال مالياتي اظهارليک د ۱۳۸۹ 
تر  حمل  د  کال   ۱۳۹۰ د  شرکت  دا  ول３  ک７ي،  وړاندې  پورې  ني＂３   ۳۱ تر  جوزا  د  کال  
اسنادو  د  او  اورل／يدو   د  ک３  دفتر  په  شرکت  د  کوي.   وړاندې  نه  پورې  ني＂３  لوم７ۍ 
دسوزيدو له امله ي３ ونشو ک７اي چ３ مالياتي اظهارليک په ！اکلي وخت وړاندې ک７ي. 
د دفتر له بيا رغاون３ ＇خه سمالسي وروسته نوموړي شرکت خپل مالياتي اظهارليک 
وړاندې کوي. دا چ３ ياد شوي شرکت په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک د نه وړاندې 

کولو لپاره قانع کوونکي داليل لري، نوموړي د جريم３ تابع نه －ر＄ي. 

۳۰ کر＊ه -  د اظهارليک د وړاندې کولو له وروست３ ني＂３ ＇خه د ۱۳۸۷ کال د حوت 
تر ۳۰ ور＄３ پورې د ور＄و شمير. 

وړاندې  اظهارليک  مالياتي  کلونو  نورو  د  دمخه  تردې  يا  او  کال   ۱۳۸۶ د  چيرې  که 
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ور３＄   ۳۰ تر  جوزا  د  وروسته  نه  کال  له  کولو  وړاندې  د  اظهارليک  مالياتي  د  کوۍ، 
پورې د ور＄و شمير په دې کر＊ه ک３ وليک９.د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو ورځ 

هم  په دې ور＄وک３ شاملي８ي. 

د ۱۳۸۷ کال اظهارليک د بشپ７ولو پرمهال  دا کر＊ه تشه پري８دۍ. 

دريمه بيل／ه  

 : د لوم７ۍ بيل／３ د معلوماتو پربنس
 

 د (الف) شرکت  د ۵ برخ３ په ۳۰ کر＊ه ک３  د  ۱۰ رقم  ليکي. 

۴۰  کر＊ه - د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو د ورست９ ني＂３ او د ۱۳۸۷ کال د 
کب (حوت) د ۳۰ ور＄３ ترمن＃ د رخصتي ور＄و شمير 

د مالياتي اظهارليک د وړاندې کولو د ورست９ ني＂３ او د ۱۳۸۷ کال د کب (حوت) 
د ۳۰ ور＄３ ترمن＃ د رسمي  رخصتيو ور＄３ محاسبه او په دې کر＊ه ک３ ي３ وليک９. 

۵۰ کر＊ه :  د مالياتي اظهارليک وړاندې کولو د ورست９ ني＂３ او د ۱۳۸۷ کال د کب 
(حوت) د ۳۰ ور＄３ ترمن＃ د جريم３ تابع ور＄و شمير

د جريم３ د  ور＄و شمير  په الندې ډول  محاسبه کي８ي او پايله ي３ په ۵۰ کر＊ه ک３ ليکل 
کي８ي  : په ۴۰ کر＊ه ک３ د ليکل شوو رخصتي ور＄و  شمير  منفي په ۳۰ کر＊ه ک３ د 

هغو ور＄و شمير چ３  د مالي３ ورك７ه په ك３ وروسته شوې ده .  

＇لورمه بيل／ه

د لوم７ئ بيل／３ له معلوماتو ＇خه په کار اخيستن３ سره  داس３ و－２ئ /فرض ک７ۍ  چ３ 
په ＄ن６ شوو لسو ور＄و ک３ يوه ورځ رسمي رخصتي وه. د (الف ) شرکت خپل مالياتي 

اظهارليک په الندې ډول بشپ７وي:
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١٠ د هغو ور＄و شمير چ３ د مالي３ ورك７ه پك３ ＄ن６ول شوې ده (٣٠کر＊ه) 
د رخصتي ور＄و شمير(٤٠کر＊ه)                             ١
٩ د جريم３ تابع ور＄و شمير(٥٠ کر＊ه)                      

٦٠  کر＊ه -  د جريم３ رقم 

ضرب   ( ور３＄  تابع  جريم３  د   ) کر＊ه   ۵۰ ک７ۍ:   محاسبه  ډول  الندې  په  رقم   جريم３  د 
۱۰۰ افغان９. 

مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  ک３  کلونو  وروستيو  او   کال     ۱۳۸۸ په    - کر＊ه   ۷۰
اظهارليک  د وړاندې کولو په اړه دهغو ور＄و شمير چ３  اظهارليک په ک３ ＄ن６يدلي 

دي. 

په ۱۳۸۸ کال  او وروستيو کلونو ک３ د مالياتو اظهارليک د ＄ن６ ور＄و شمير په دې 
کر＊ه ک３ وليک９. 

پن％مه بيل／ه 

يوماليه ورکوونکي د ۱۳۸۶ کال پرعايداتو باندې د مالياتو اظهارليک د ۱۳۸۸ کال 
د غبر－ولي په ۳۱ ني＂ه وړاندې کوي. د ۱۳۸۷ کال د غبر－ولي د ۳۱ ني＂３  او ددې کال 

د کب  د ۳۰ ني＂３ ترمن＃ توپير بايد په ۳۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

د ۱۳۸۸ کال د وري د لوم７ې ني＂３ او ددې کال د غبر－ولي د ۳۱ ني＂３ ترمن＃ توپير بايد 
په ۷۰ کر＊ه ک３ وليکل شي. 

مالياتي  د  چ３  موده  هغه  يا  ور＄وشمير  درخصتي  ک３  کال   ۱۳۸۸ په    - کر＊ه   ۸۰
اظهارليک وړاندې کول پک３ ＄ن６ول شوي دي. 

مالياتي  د  چ３  ور３＄  رخصتيو  رسمي  هغو  د  ک３  کلونو  وروستيو  او  کال    ۱۳۸۸ په 
اظهارليک وړاندې کول پک３ ＄ن６ول شوي دي محاسبه کي８ي او حا請ل ي３ په دې کر＊ه 

ک３ ليکل کي８ي. 
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شپ８مه بيل／ه 
د پورتن９ بيل／３ د توضيحاتو پربنس،  د ۱۳۸۸ کال د وري د لوم７ۍ ني＂３ او د  ددې 

کال د کب تر ۳۱ ني＂３ ترمن＃ د رسمي رخصتيو شمير په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 

۹۰ کر＊ه -  د جريم３ تابع ور３＄ 

د جريم３ تابع ور＄３ په الندې ډول محاسبه کي８ي او حا請ل ي３ په دې کر＊ه ک３ ليکل 
کي８ي:  په ۸۰ کر＊ه ک３  د رخصت９ ور＄و شمير  منفي  د هغو ور＄و شميرچ３ په ۷۰ 

کر＊ه ک３ ليکل شوي دي. 
۱۰۰ کر＊ه –   د جريم３ رقم 

د جريم３ رقم په الندې ډول محاسبه کي８ي : ۹۰ کر＊ه ( د جريم３ تابع ور＄３) ضرب په 
۵۰۰ افغانيو ک３ . 

۱۱۰ کر＊ه-  د جريم３ مجموعي رقم 

 ۶۰  او ۱۰۰ کر＊ه سره جمع کي８ي  او مجموعي رقم ي３ په الندې کر＊و ک３ ليکل کي８ي:

په دې مخ ک３ ۱۱۰ کر＊ه - 
نه -  اظهارليک  د   ) کر＊ه   ۸۰ ک３   ( محاسبه  مالي３  وړ  ورک７ې  د   ) برخه   دويمه  په 

وړاندې کول –  په خپله د ماليه ورکوونکي لخوا سنجول شوې جريمه)

۱۳. ۳. ۲.  د جريم３ محاسبه -  په ！اکلي وخت د ورک７ې وړ مالي３ ورک７ه  
( ۱۰۰ ماده) 

راتلوونکي   د  ماليه  شوې  محاسبه  شوې  ليکل  اظهارليک  مالياتي  په  تاسو  چيرې  که 
مالياتي کال د غبر－ولي په ۳۱ ني＂ه ورنه ک７ۍ، تاسو مکلف ياست چ３ په ！اکلي وخت 

د ماليه د نه ورک７ې له امله جريمه محاسبه ک７ۍ. 
په ！اکلي وخت د مالياتي اظهارليک له وړاندې کولو سره سره دا جريمه د تطبيق وړ ده. 
د  ده.  شوې  ＄ن６ول  پک３  ماليه  چ３  کي８ي  محاسبه   پربنس ور＄و  هغو  د  رقم  جريم３  د 
ود  معاملو  انتفاعي  د  او  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو   ) رقم   مجموعي  شوي  ناورک７ل 
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مالي３ په －６ون) له درکه  د هرې ＄ن６ول شوې ور＄３ پرسر د جريم３ رقم    ۱. ۰  يو دي. 

مالي３  د  ک３  اظهارليک  په  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو    - کر＊ه   ۱۲۰
ورک７ې وخت 

د راتلوونکي کال د غبر－ولي  ۳۱ ني＂ه د مالي３ د ورک７ې لپاره ！اکل شوې ني＂ه /وخت  
دي ( چ３ پرعايداتو باندې د مالياتو په اظهارليک ک３ ليکل شوي دي). 

۱۳۰ کر＊ه -  پرعايداتو باندې د مالياتو ورک７ه

د مالي３ د ورک７ې ني＂ه په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. که چيرې ماليه د راتلوونکي کال 
د غبر－ولي له ۳۱ ني＂３ نه وروسته ( چ３ له امله ي３ ماليه ورکول کي８ي) ورکول شي، په 

هغه 請ورت ک３ ماليه د تطبيق وړ ده.  

۱۴۰ کر＊ه -  د ＄ن６ور３＄ 

او  ک７ۍ  محاسبه  توپير   ترمن＃   ني＂３  د  ورک７ې  د  مالي３  د  او  ني＂３  ！اکل３  د  مالي３  د   
حا請ل ي３ په دې کر＊ه ک３ وليک９. 

اوومه بيل／ه 

 د (ج) شرکت مکلف دي چ３ خپله د ذمت ماليه د ۱۳۸۹ کال تر ۳۱ ني＂３ پورې ورک７ي 
، ول３ نوموړي شرکت د ۱۳۸۸ کال ماليه  د ۱۳۸۹ کال د چن／اښ تر ۱۱ ني＂３ پورې 
نه تاديه کوي.  دمالي３ ورک７ه تر ۱۱ ور＄وپورې ＄ن６ول شوې ده  او دا ور＄３ د ！اکلي 
ني＂３ د مالي３ د ورک７ې تر ور＄３ پورې ( چ３ د ＄ن６ ور＄３ هم پک３ شامل３ دي) محاسبه 

شوي دي. 
 د (ج) شرکت بايد د ＄ن６ ور＄３ (۱۱ ) په دې کر＊ه ک３ وليکي. 

۱۵۰ کر＊ه -  د هغ３ مالي３ رقم چ３ په ！اکلي وخت نه ده ورک７ل شوې 

د نا ورک７ل شوې مالي３ رقم په دې کر＊ه ک３ ليکل کي８ي. 
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۱۶۰ کر＊ه – د جريم３ رقم
 

د جريم３ رقم په الندې دول محاسبه کي８ي:  ۱۴۰ کر＊ه ( هغه رقم چ３ په ！اکلي وخت 
نه دي ورک７ل شوي)

ضر ب په  ۱ ۰۰. ۰ ( ٪ ۱. ۰)  ک３ او په ۱۴۰ کر＊ه  ( د ＄ن６ ور＄و شمير) ک３. ددې عمل３ 
حا請ل په الندې کر＊وک３ ليکل کي８ي: 

په دې مخ ک３ ۱۶۰ کر＊ه - 
د دويم３ برخ３ ( د ورک７ې وړ مالي３ محاسبه ) ۹۰ کر＊ه  ( په ！اکلي وخت دمالي３ نه - 

ورکول- به خپله د ماليه ورکوونکي لخوا سنجول شوې ماليه) 

 اتمه بيل／ه 
د (د) شرکت مکلف دي چ３ خپل ماليات او پرعايداتو باندې د مالياتو اظهارليک د 
۱۳۸۹ کال تر ۳۱ ني＂３ پورې تاديه او وړاندې ک７ي ، ول３ نوموړي شرکت ماليات او 
پرعايداتو باندې د مالياتو اظهارليک د غبر－ولي له مياشت３ نه ۱۰ ور＄３ وروسته 
هم  نه تاديه او وړاندې کوي.  بنْا،  دمالي３ ورک７ه  او د اظهارليک وړاندې کول تر۱۰  
مکلفيت   مالياتي  ي３  ک３  اظهارليک  مالياتي  په  او  دي   شوي  ＄ن６ول  ور＄وپورې 
۱۰۰۰۰۰ افغان９ دي. په ！اکلي وخت د مالي３ د نه ورک７ې جريمه ۱۰۰۰ افغان９ ده          

( X ۰ .۰۰۱   X ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ور３＄). 

د (د) شرکت بايد د ۵ برخ３ په ۱۶۰ کر＊ه او د دويم３ برخ３ په ۱۹۰ کر＊ه ک３  ۱۰۰۰ 
افغان９ وليکي. 

نهمه بيل／ه 

د (د) شرکت حالت هغه حالت ورته دي چ３ په ۷ بيل／ه ک３ ليکل شوي دي ، ول３ د (د) 
شرکت خپل مالياتي اظهارليک په ！اکل３ ني＂ه وړاندې کوي. دا چ３ ماليه ۱۰ ور３＄ 
وروسته ورک７ل شوې ده، په ！اکلي وخد د مالي３ د نه ورک７ې له امله اضافي ماليه وضع 
کي８ي.  د اضافي مالي３ رقم له هغه رقم سره مشابه دي چ３ په ۷ بيل／ه ک３ ليکل شوي 
مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  شرکت  (د)  د  چ３   دا  هغه  او  شته  توپيرپک３  يو  اما  دي، 

اظهارليک د مالي３ له ورک７ې نه پرته په ！اکلي وخت وړاندې کوي. 
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＇وارلسمه ضميمه : جدولونه او د سنجون３ (مجاسب３) پا３１ /اسناد 

په دې برخه ک３ جدولونه او د محاسب３ اسناد شتون لري. 

لوم７ۍ  واخل９،  کار  ＇خه  سند  له  محاسب３  د  يا  او  جدول  له  چ３  غواړۍ  چيرې  که 
فو！وکاپي ک７ۍ او بيا ي３ وکاروۍ. 

د  ته  ورکوونکي  ماليه  برخ３  اړوندې  الر＊وود  مالياتي  د  او  اظهارليک  مالياتي  د 
جدولونو او د محاسب３ د اسنادو د وړاندې کولو په اړوند مفصل معلومات ورکوي. 

شي.  ک７ل  ضميمه  سره  اظهارليک  مالياتي  له  بايد  جدول  يو  وروسته  نه  بشپ７يدو  له 
تاسو بايد د جدول يو نقل  او نور ثبت شوي اسناد له ＄ان سره وسات９. 

ضميمه  وروسته)  نه  بشپ７يدو  له   ) سند  د  محاسب３  د  سره   اظهارليک  مالياتي  له  اما 
کولو ته اړتيا نشته.  ول３ تاسو بايد د محاسب３ پا１ه او نور ثبت شوي اسناد وساتي او 

د غو＊تن９ په 請ورت ک３ د عوايدو لوي رياست  وړاندې ک７ۍ. 

په دې الر＊وود ک３  د جدولونو او د محاسب３ د پا１و لست په الندې ډول دي: 

جدولونه 

 لوم７ي جدول -  معمولي استهالک 
دويم جدول -  چ＂ک استهالک 

دريم جدول -  د انتفاعي معاملو  ٪ ۲  او ٪ ۵ ماليه 
＇لورم جدول -  د انتفاعي معاملو ٪ ۱۰ ماليه 

پن％م جدول -  اړوند شخص ته ورک７ې او عوايد  / له اړوند شخص ＇خه ورک７ې او عوايد ( 
انتقالي بيه ！اکنه) 

شپ８م جدول  -   د بهرن９ نمايند－９ يا د بهرني مرکزي دفتر  ورک７ې او پورونه  ( د ون６ې 
فرضي －＂ه) 
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اووم جدول -  په بهر ک３ د ورک７ل شوې مالي３ لپاره د مجرايي محاسبه 
اتم جدول –  بيالنس 

نهم جدول -  پان／ه ايزه  －＂ه يا ضرر 

د سنجون３ /محاسب３ پا３１ 

له  تلفاتو او آفاتو ＇خه د من％ته راغلو تاوانونو  د سنجون３ پا１ه - 
د استهالک د سنجون３ پا１ه - 
 د لي８د وړ عملياتي ضرر د سنجون３ پا１ه - 
د جريم３ د محاسب３ د سنجون３ پا１ه  - 
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1 Taxpayer Identification Number

2

2 % Business Receipt Tax

10 AFS

20 AFS

30 AFS

40 AFS

50 AFS

60 Q1 AFS  

70 Q2 AFS  

80 Q3 AFS  

Version: 2011-03-028-001-EP

Schedule 3 - 2% and 5% Business Receipts 
Tax Reconciliation (Complete Annual Income 
Tax Return for Corporations and Limited 
Liability Companies)

        

(     -  )

       )        
(       

      

    

Gross receipts of goods and services of 
750,000 afghani or more per quarter of  natural 
persons

Gross receipts of hotels, restaurants, and 
guesthouses with total monthly income below 
750,000 afghani

Amount of 2% BRT already paid

   

Gross Receipts for the Year (before any 
deductions)

(         )   

Name of Taxpayer

              
         

Amount of 2% BRT already paid

Amount of 2% BRT already paid         

         
        

  )           -  
          

(

Multiply line 40 by 2% (Enter here and on line 
630 of Section 4)

Total (Add line 10 through to line 30)

A t f 2% BRT l d id

Gross receipts of goods and services of legal 
persons

        

            

90 Q4 AFS  

100 AFS

110 AFS

5 % Business Receipt Tax

200 AFS

210 AFS

220 AFS

230 AFS

240 Q1 AFS  

250 Q2 AFS  

260 Q3 AFS  

270 Q4 AFS  

280 AFS

290 AFS

    

            

     ))           
             (    

((

       )       
(       

        

         

               
   

Amount of 5% BRT already paid

Amount of 5% BRT payable ((subtract line 
270 from line 220)
Enter here and on line 150 of Section 2))

     )           
(     

           

Amount of 5% BRT already paid          

Gross receipts of hotels, restaurants, and 
guesthouses with total monthly income more 
than 750,000 afghani

         
         

Total (add line 200 and line 210) (        ) 

Total amount of 5% BRT already paid (Add line 
240 to line 230)

Amount of 5% BRT already paid

Amount of 5% BRT already paid

   ))            
         (     

((    

Amount of 2% BRT payable ((subtract line 
100 from line 50) enter here and on line 140 
of Section 2))

Multiply line 220 by 5% (Enter here an on line 
640 of Section 4)

Gross receipts of halls and clubs where events 
are held

Gross Receipts for the Year (before any 
deductions)

(          )   

Total amount of  2% BRT already paid add line 
60 to 90

Amount of 2% BRT already paid         

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue
/  /   
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1 Taxpayer Identification Number

2

10 % Business Receipt Tax

10 AFS

20 AFS

30 AFS

40 AFS

50 Q1 AFS                   

60 Q2 AFS                        

70 Q3 AFS                       Amount of 10% BRT already paid

      

   

Gross Receipts for the Year (before any deductions)

(        )  

      
         )

(  

          
            ) 

(   

Amount of 10% BRT already paid

Schedule 4 - 10% Business Receipts Tax 
Reconciliation (Complete Annual Income 
Tax Return for Corporations and Limited 
Liability Companies)

       

Name of Taxpayer

   )             
(   

   )         -  
         

(
Version: 2011-03-028-001-EP

Gross receipts of luxury or premium hotels 
and restaurants (Article 66(5) of the Income 
Tax Act 2009)

Multiply line 30 by 10% (Enter here and on 
line 650 of Section 4)

Gross receipts from Communication and Air 
transport service (Article 66(5) of the 
Income Tax Act 2009)

Total (Add line 10 and line 20)

Amount of 10% BRT already paid

      )       
(       

70 Q3 AFS                       

80 Q4 AFS                          

90 AFS

100 AFS

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue
/  

Amount of 10% BRT already paid

  ))              
          (       

((    

     )                 
(      

Total amount of 10% BRT payable 
((subtract line 90 from line 40) 
Enter here and on line 160 of Section 2))

Total amount of 10% BRT already paid 
(Add lines 50 to line 80)

(      ) /   

Amount of 10% BRT already paid
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Version: 2011-03-028-EP

1 Taxpayer Identification Number       

2 Name of Taxpayer    

10 AFS

20 AFS

30 AFS

40 AFS

50 AFS

60 AFS

70 AFS

80 AFS

90 AFS

  

      

 - Interest, discounts

Car and truck expenses

Commissions and fees

Loans - interest free

Loans - interest bearing

Insurance

  

  

Bad debts

    

L l d f i l i

           :  
    )(     )  

(         

Schedule 5 - Receipts or Payments with a 
Connected Person (Transfer Pricing) 
(Complete Annual Income Tax Return for 
Corporations and Limited Liability 
Companies)

             :

           Place brackets ( ) around receipts

Note: all receipts and payments must be at the 
market rate

Advertising and entertainment 

(       )  

90 AFS

100 AFS

110 AFS

120 AFS

130 AFS

140 AFS

150 AFS

160 AFS

170 AFS

180 AFS

190 AFS

200 AFS

210 AFS

250 AFS

300 AFS

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue
 /  

  

     
/

Total payments (add all other lines) 

    

Rent or lease payments

            

     )  
(

  

   

Total receipts (add all lines with 
amounts in brackets ( )) 

        ))
(()          

           

Legal and professional services

Technical, construction

Other receipts not already listed

Stock in trade and raw materials

Office expenses

Management, financial, administrative, 
marketing, training

Utilities (   )  

    

Other payments not already listed

(      )  /   

 

Research and development

Supplies

  

Royalties  

Repairs and maintenance
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1 Taxpayer Identification Number

2 Name of Taxpayer

10 Advertising and entertainment AFS

20 Bad debts AFS

30 Car and truck expenses AFS

40 Commissions and fees AFS

50 Insurance AFS

60 Interest, discounts AFS

70 Loans - interest bearing AFS

80 Loans - interest free AFS

90 Legal and professional services AFS

  

Schedule 6 - Payments or Amounts 
Incurred to a Foreign Branch or Foreign 
Headquarters (Deemed Dividends) 
(Complete Annual Income Tax Return for 
Corporations and Limited Liability 
Companies)

Payments or Amounts Incurred by a branch of a 
foreign entity to another part of the foreign entity are 
deemed to be Dividends

   

   

           :  
       )      

         )(
(     

    

Version: 2011-03-028-001-EP

                
            

  

      

(       )  

  

  

      

g p

100 Office expenses AFS

110 Management, financial, 
administrative, marketing, training AFS

120 Repairs and maintenance AFS

130 Rent or lease payments AFS

140 Research and development AFS

150 Royalties AFS

160 Stock in trade and raw materials AFS

170 Supplies AFS

180 Technical, construction AFS

190 Utilities AFS

200 Other payments or amounts AFS

250 AFS

300 Yes / 
No /

350 Yes / 
No /

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue

    

       

 

  

Have any of these payments been 
included at other line 710 in Section 4, 
Allowable Deduction Calculation?  
Have any of these payments been 
included at other lines of Section 4, 
Allowable Deduction Calculation?

 

  

   

  )      
      (

          
  (     )    

  

Total payments or amounts incurred 
((add lines 10 through to line 200) enter 
here and add to line 710 in Section 4))

      ))     
         (    

((     

    

(   )  

y ( ) p y
 /  (      )  /   
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     )       -  
(        

Version: 2011-03-028-001-EP

:    

(        )      

          

                    

(        )           

       

(        )           

        -  

:    

(         )    

          

                    

(        )           

       

(        )           

        -  

  -   

   

(        )    

          

                    

(        )            

       

(         )           

        -  

        

     

   

        

   -   

          ( )                       
.             

          ( )                       
.              

             :         -   
              

                :     -    
         

  -   

          ( )                       
.             
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1 Taxpayer Identification Number       

2 Name of Taxpayer      

Current Tax Year  
   

Previous Tax Year  
   

10 AFS         

20 AFS         

30 AFS    

40 AFS             /    
 

50 AFS     

60 AFS   

70 AFS       

80 AFS              /

90 AFS    

100 AFS     

110 AFS   

120 AFS  

130 AFS     

140 AFS    

150 AFS     

Assets

Cash and Cash Equivalents on Hand

Financial Investments

Financial Investments

Goodwill

Other Intangible Assets

Other Intangible Assets

  

  

 

Schedule 8 - Balance Sheet (Complete 
Annual Income Tax Return Corporations 
and Limited Liability Companies)

Trade and Other Receivables

Inventories / Finished Goods

Other Receivables

     )  -  
(         

Version: 2011-03-028--EP

Current Assets

Total Current Assets

Cash and Cash Equivalents at Bank

Raw Materials

Land and Buildings

Other Current Assets

Work in Progress / Unfinished Goods

Non-Current Assets (Fixed Assets)

160 AFS       

170 AFS      

180 AFS     

190 AFS    

200 AFS        

210 AFS  (  )   

220 AFS     

230 AFS  (  )  

240 AFS        

250 AFS     

260 AFS       

270 AFS   

280 AFS  

290 AFS  

300 AFS    

310 AFS      

320 AFS    

 
400 AFS   

410 AFS    

420 AFS     

430 AFS     

440 AFS     

450 Net Profit / Loss AFS     

460 AFS      

470 AFS          

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue

Current Tax Liabilities

Other Non-Current Assets

Property, Plant and Equipment

      

     

      

Retained Earnings / Profit

Other Reserves

Total Non-Current Liabilities

Accumulated Depreciation

   

Provisions (Short-term)

Total Liabilities and Equity

Other Equity

Total Assets

Current Liabilities

Equity

Borrowings (Current portion)

Provisions

Total Current Liabilities

Bank Overdrafts

Non-Current Liabilities (Fixed Liabilities)

Share Capital

Total Liabilities

Capital 

Other Non-Current Liabilities

Total Non-Current Assets

Trade and Other Payables

Borrowings

Other Current Liabilities

Total Equity

Liabilities and Equity

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return) Taxpayer/Blue
 /  (      )  /   
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      :

   :

      
   

   :

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Name of Taxpayer                                                                                                                                                                                                                                                      

             
      :

    .                                          
.            .        

(        )      

       )     - 9 
(     

Schedule 9 - Capital Gain or Loss (Complete Annual Income 
Tax Return for Corporations and Limited Liability 
Companies)

         )    -  
(   

Version: 2011-03-028-001-EPD

Tax payer Identification Number

(          ) /

                  
.                                    

 
                      

If you have transferred business assets in the tax year you need to complete the Schedule below
to calculate capital gain or loss in the tax year.  Include the total of all transfers in this Schedule.
Complete one Schedule only, in the language of your choice.

1 Full Value of consideration received / receivable
2 Less: Cost of Acquisition AFS
3 Less:  depreciation allowed up to transfer date AFS
4 Net acquisition cost (line 2 less line 3) AFS
5 less: Cost of Improvements AFS
6 less: Expenses of transfer AFS
7 Gain / Loss (line 1 less lines 4, 5, and 6) AFS

AFS
If there is a Total Gain, enter the amount on line 460 of Section 3
If there is a Total Loss, place brackets around the amount on this worksheet, and 
enter the amount on line 50 of Section 2

        :
(        ) /

   .                          

 .                               

                               .                     

Taxpayer/Blue
 /  

Ministry of Finance/Yellow (leave with Tax Return)
(      )  /   

  .                 

 /    
   :

                      :
  (    )     

       :
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Version: 2011-03-28-P

       -1
      ( )

  )    ( )
     

(  
     ( )   ( )

      

(         )    

     .       
             

 
              

.   
 )           

         

           
(          
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Version:  2011-03-028-001-EP

10

20

30 AFS

40

50

60 AFS

70

80

90

100 AFS

110 AFS

120

130

140

150 AFS

160 AFS

Date Income Tax Return is Filed          

     
       )

  -     
(    

Penalty Calculation Worksheet
(for Complete, Simplified, and No 
Activity Declaration Returns for C&LLCs - 
 1388 and later)

Failure to Deliver a Tax Return (Article 102)

Income Tax Return Filing Due Date        

For tax years 1386 and prior, number of days from due 
date to 30 Hut 1387 (difference in whole days between 
31 Jowza of the year following the tax year and 30 Hut 
1387)

            
            

        )   
            

(          
Number of holidays in the period between the due date 
and 30 Hut 1387

          
           

Number of penalty days between due date and 30 Hut 
1387 (Subtract line 40 from line 30)

          
             

(       )

Amount of penalty (Multiply line 50 by 1000 afghani-if 
you are a legal entity.  Or multiply line 50 by 200 
afghani-if you are a natural person)

   -     )   
 -       .    

     

Keep this worksheet for your records.

     )   ( )  
          ) (

   

Amount of penalty (Multiply line 150 by 0.001 (0.1%) 
multiplied by number of days at line 120) (Enter here 
and at correct line of the tax return)

Number of holidays in the 1388, or subsequent tax year 
period the tax return is late

            
     

Number of penalty days (Subtract line 80 from line 70)

 -        )  
     .       

          
(  

Failure to Pay the Tax Due by the Due Date 
Income Tax Return Payment Due Date

Number of days in 1388, or subsequent tax period, the 
return is late (see instructions)

          )     
(       

Amount of tax not paid by due date            

                            
.      

                          
.            

      

Date Income Tax is Paid        

Total amount of penalty (Add lines 60 and 100) (Enter 
here and on correct line of the tax return)

       

Amount of penalty (Multiply line 90 by 500 afghani - if 
you are a legal person.  Or multiply line 90 by 100 
afghani if you are a natural person)

         
   )      

(

.           

    ( . ) .      
      ) (      

(      

If you have filed your income tax return later than end Jowza, of the following year, you 
are required to self-assess your penalties.  The penalty will be 'Failure to Deliver a Tax 
Return' under Article 102.  This additional tax shall only apply if you do not have 
reasonable justification for the failure to file your tax return in a timely manner.

                          
             .             

                 .         
.            

If you have paid your income tax later than end Jowza, of the following year, you are 
required to self-assess your penalties.  The penalty will be 'Failure to Pay the Due Tax by 
the Due Date' under Article 100.  This penalty applies even if you have filed your income 
tax return on time, but haven't paid the tax payable by the due date

The amount of tax you self-assess must be added to the Self Assessed Penalty section of 
the return and included with the amount paid at the bank

Under the Income Tax Law 2009 further penalties for other offences may be imposed by 
the Revenue Department, even when you have self-assessed penalties.

                         
                       .  

.              

    )    
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Number of days late (difference in whole days between 
31 Jowza of the year following the tax year and the date 
the income tax is paid)
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