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مقدمه
یا کسانیکه حساب  یا محصوالت گمرکی است،  مالیه  تادیه  به  هر شخصیکه مکلف 
مقصد  دو  به  تشخیصیه  نمبر   .)86 نمایند)ماده  اخذ  تشخیصیه  نمبر  باید  دارند  بانکی 
مالیاتی  اداره  2( در موثریت  بیشتر بخشیده و  اعتبار  را  تادیات  1( روند  اخذ میگردد: 
کمک می نماید. قانون مالیات بر عایدات سال 1387 )ماده 105( پیرامون تادیه مالیه 
اضافی و جرایم باالی اشخاصیکه بدون دلیل موجه نمبر تشخیصیه اخذ ننموده باشند، 

صراحت دارد.

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده یعنی چه؟
بمنظور  میباشد که  واحد  رقمی  ده  از یک شماره  عبارت  مالیه دهنده  نمبر تشخیصیه 
تشخیص مالیه دهنده مورد استفاده قرار میگیرد. هر مالیه دهنده باید صرف یک نمبر 
تشخیصیه داشته باشد. مالیه دهنده عبارت از شخص حقیقی یا حکمی است که مکلف 

بر ارائه عواید، مصارف، فعالیت تشبث یا تادیه مالیه میباشد.  

کی باید نمبر تشخیصیه اخذ نماید؟
اشخاص ذیل طبق ماده 86 قانون مالیات بر عایدات سال 1387 مکلف بر اخذ نمبر 

تشخیصیه میباشند:

برعایدات سال  مالیات  قانون  و موسساتیکه مطابق  انفرادی، شرکتها  اشخاص  	•
1387 و قانون گمرکات مکلف به پرداخت مالیات یا محصوالت گمرکی میباشند.
یا  معاشات  از  مالیات  و موسسات خیریه که  انتفاعی  غیر  اجتماعی  سازمانهای  	•

دسمتزد کارکنان مربوط خویش را وضع مینمایند. 
اشخاصیکه در بانکها یا سایر موسسات مالی حساب داشته ویا افتتاح نمایند، و 	•

تابع  کارکنانیکه عواید شان مطابق احکام قانون مالیات برعایدات سال 1387  	•
وضع نمودن مالیات برعایدات قرار میگیرند. 

افغانی  وحید که کارمند یک موسسه غیر دولتی است ماهانه مبلغ 5000  مثال اول: 
قانون   4 ماده  مندرج  حکم  تابع  بنًا  نداشته  دیگر  عواید  کدام  موصوف  میآورد.  بدست 

مالیات بر عایدات نبوده و مکلف به دریافت نمبر تشخیصیه مالیه دهنده نیز نمیباشد. 

وحید در وظیفه خویش ارتقاء میکند و مبلغ 15000 افغانی ماهانه معاش اخذ  مثال دوم: 
مینماید. وحید طبق ماده 4 تابع مالیه میباشد. موصوف تابع مالیه مندرج ماده 4  بوده و 
به همین دلیل باید نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را دریافت نماید. موسسه غیر دولتی یا 
موسسه مذکور همچنان باید نمبر متذکره را بدست آورد، زیرا این موسسه مکلفیت وضع 

مالیه از معاشات کارکنان خویش را نیز دارد. 

یاداشت
فورمه ها و رهنمودها در وزارت 

مالیه، ریاست عمومی عواید و 
مستوفیت ها بطور رایگان موجود 

بوده و همچنان هیچگونه حق 
الزحمه یا فیس در تمام مراحل 

ارزیابی و تحصیل مالیات اخذ نمی 
گردد.
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مثال سوم:   شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانی است که از آغاز فعالیت تا اکنون 
همه ساله مواجه با ضرر بوده است. باوجودیکه شرکت )الف( متقبل زیان گردیده است 
با آنهم مکلف به تادیه مالیات معامالت انتفاعی می باشد. بدین منظور شرکت )الف( 

مکلفیت اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را نیز دارد. 

مثال چهارم: شرکت )ب( یک شرکت سهامی افغانی است که در والیت هرات مصروف 
کار ساختمانی میباشد. شرکت مذکور در جریان سال اول فعالیت، اجناس را صادر نموده 
مفاد  فعالیت  اول  سال  جریان  در  این شرکت  و  بوده  گمرکی  تابع محصول  که  است 
ننموده است. باوجودیکه شرکت )ب( در جریان سال اول فعالیت مکلف به تادیه مالیات 
برعایدات یا مالیه معامالت انتفاعی نمی باشد، باآنهم مکلفیت اخذ نمبر تشخیصیه مالیه 

دهنده را دارد زیرا محصوالت گمرکی را پرداخت نموده است.

چگونه میتوان نمبر تشخیصیه را بدست آورد؟
دفاتر  یا  کابل،  در  عواید  عمومی  ریاست  از  میتوان  را  دهنده  مالیه  تشخیصیه  نمبر 
مستوفیت ها در والیات مزارشریف، قندهار، جالل آباد، هرات و کندز بدست آورد. برای 
معلومات مزید  پیرامون ایجابات نمبر تشخیصیه یا اینکه چگونه آنرا بدست آورد، میتوانید 
به دفاتر متذکره مراجعه نمائید. فورمه درخواستی نمبر تشخیصیه را همچنان میتوان از 

صفحه انترنتی www.ard.gov.af  بدست آورد. 

احکام تطبیقی 
در صورت عدم اطاعت پذیری از ایجابات قانون مالیات بر عایدات، سال 1387 وزارت 
مالیه بمنظور تامین اطاعت پذیری از صالحیت های اداری این وزارت استفاده خواهد 
نمود. این احکام درج فصل 14 و 16 قانون مالیات بر عایدات سال 1387 بوده و تدابیر 

چون جریمه را دربر دارد. 

شخص حقیقی ایکه مکلف به اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده مطابق به ماده 86 قانون 
مالیات بر عایدات سال 1387 بوده و آنرا بدون داشتن دلیل موجه اخذ ننماید باید 5000 
افغانی مالیه اضافی را تادیه نماید، در  صورتیکه شخصیت موصوف حکمی باشد باید 

مبلغ 20000 افغانی را تادیه نماید.  مثال های ذیل بیانگر دلیل مؤجه میباشد.
آسیه در والیت بدخشان در یک قریه کوچک زندگی می کند. آسیه در یک  مثال اول: 
اجرای وظیفه مینماید.  دایه در قریه اش  المللی غیر دولتی منحیث یک  بین  موسسه 
مرجع استخدام کننده از معاش آسیه یک مقدار پول را مطابق قانون، در سال 1389وضع 
مینماید. مطابق ماده 86، آسیه مکلف به داشتن نمبر تشخیصیه مالیه دهنده برای سال 
مالی1389  می باشد. آسیه بیسواد بوده و موفق به اخذ و خانه پری فورمه های مناسب 
جهت اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده نگردید. مرجع استخدام کننده هیچگونه معلومات 
را جهت بدست آوردن نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در اختیار آسیه نمیگذارد. لهذا آسیه 
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تشخیصیه  نمبر  اخذ  فورمه های  توزیع  دفتر  تا  نماید  را طی  روز  تا چند  است  مجبور 
مالیه دهنده را دریابد. زمانیکه موظفین ریاست عمومی عواید آسیه را مورد تفتیش قرار 
میدهند، او را مطلع میسازند که ضرورت به اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده دارد. آسیه با 
امضای فورمه های درست موافقت نموده و نمبر تشخیصیه را بدست میآورد. آسیه دلیل 
معقول برای عدم اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده دارد و تابع مالیه اضافی بابت عدم 

اخذ نمبر تشخیصیه نمیگردد. 

ساریکا در والیت کابل زندگی میکند. او در یک موسسه بین المللی غیر  مثال دوم: 
دولتی وظیفه اجرا مینماید. ساریکا منحیث دایه فعالیت دارد. مرجع استخدام کننده از 
معاش ساریکا مالیه را در طول سال 1389 وضع مینماید. او از مرجع استخدام کننده 
اش میپرسد که چرا مالیه را از معاش اش وضع نموده اند. مرجع استخدام کننده ساریکا 
را مطلع میسازد که او تابع مالیات بر عایدات بوده و باید نمبر تشخیصیه مالیه دهنده 
بدست آورد. در والیت کابل ساریکا به انترنت دسترسی دارد که از آنجا میتواند فورمه 
های نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را بدست آورد و همچنان میتواند که به دفاتر مالیاتی 
شهر کابل مراجعه نموده و فورمه های مالیاتی را اخذ نماید. ساریکا نمبر شخیصیه را اخذ 
نمی کند زیرا استفاده از انترنت ویا رفتن به دفاتر مالیاتی باعث مصرف پول جهت کرایه 
ویا اجرت استفاده از انترنت میگردد. ساریکا دلیل موجه جهت عدم اخذ نمبر تشخیصیه 

مالیه دهنده نداشته و تابع 5000 افغانی مالیه اضافی قرار میگیرد. 

معلومات را در کجا می توان یافت؟  
فورمه های مالیاتی و رهنمودها به صورت رایگان به شکل چاپی و الکترونیکی از ادارات 
انترنتی ریاست  یا درصفحه  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه، مستوفیت های محل 
طریق  از  و  بوده  دریافت  قابل   http://www.ard.gov.af یعنی  عواید  عمومی 
آرید.  بدست  نیز  را   1387 سال  برعایدات  مالیات  قانون  نقل  میتوانید  انترنتی  صفحه 
همچنان موقعیتها، شماره های تماس و ساعات کاری ادارات و مستوفیتها ارائه گردیده 
است. مالیه دهندگان نیز می توانند سایر معلومات مفید به شمول اطالعیه های مختلف، 
مقررات،  سواالت و پاسخها پیرامون مالیه موضوعی معاشات، قانون مالیات برعایدات 
سال 1387 و تعلیماتنامه مالیات بر عایدات دریافت نماید.  همچنان صفحه متذکره در 
برگیرنده تعلیماتنامه قانون مالیات برعایدات بوده که در آن هر یک از مواد قانون بصورت 

جداگانه با استفاده از مثال های مفید تشریح گردیده است. 

یاداشت
صفحه جدید معلومات مالیات 
www.ard.gov.af  روند 

دریافت معلومات مفید و مورد نیاز 
را به مالیه دهنده ساده تر ساخته 

است. این صفحه حاوی قانون 
مالیات برعایدات سال 1387، 

اطالعیه ها و طرزالعمل ها، 
فورمه ها، رهنمود ها، اسناد های 
آرشیف شده، سواالت و پاسخها 
پیرامون مالیه موضوعی معاشات 

و سایر منابع به شمول تعلیماتنامه 
مالیات بر عایدات میباشد.  
همچنان صفحه متذکره در 

برگیرنده تعلیماتنامه قانون مالیات 
برعایدات بوده که در آن هر یک 
از مواد قانون بصورت جداگانه با 

استفاده از مثال های مفید تشریح 
گردیده است. 

د افغانستان اسالمی جمهوریت 
د مالیی وزارت 

د عوایدو لوی ریاست
۱۳۹۱
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