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سريزه
هر هغه شخص چ３ د مالياتو يا －مرکي محصوالتو په ورک７ه مکلف دى يا 
ولري.  ماده)  نمبر(٨٦  دپﾧژندن３  بايد  لري  حسابونه  بانکي  چ３  کسان  هغه 
دپﾧژندن３ نمبر دوه موخ３ لري ۱) دورک７و دمناسب３ ک７نالرې ﾦقﾧني کول، 
۲) دمالﾧاتو د ادارې په موثرﾦت ک３ مرسته کوي.  د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو 
 ３ﾦ و په اړه چ３ د موجه دليل ＇خه پرته請باندې مالياتو قانون د هغو اشخا
دپﾧژندن３ نمبر السته نه وي راوړى، د اضافي مالياتو او جريمو د ورک７ې 

په اړه 請راحت لري (۱۰۵ ماده). 

د ماليه ورکوونکي دپﾧژندن３ نمبر يعن３ ＇ه؟
د ماليه ورکوونکي دپيژندن３ نمبرد يوې لس رقمي شميرې ＇خه عبارت دي 
چ３ د ﾦومشخص ماليه ورکوونکي د پيژندن３ لپاره ور ＇خه －＂ه اخيستل 
ماليه  ولري.  نمبر  دپﾧژندن３  ﾦو  يوا３＄  بايد  ورکوونکى  ماليه  هر  کي８ي. 
عوايدو،  د  چ３  ＇خه  شخص  حکمي  او  حقيقي  له  دى  عبارت  ورکوونکى 
پر  مالي３  د  ﾦا  او  کولو  وړاندې  په  درپوټ  فعاليت   تشبث  د  ل／＋تونو، 

ورک７ې باندې مکلف دى.

＇وک بايد دپيژندن３ نمبر السته راوړي؟ 
 ٨٦ له  قانون  د  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ اشخاص  الندې 

مادې سره سم د پيژندن３ د نمبر په آلسته راوړلو مکلف دي:

انفرادي اشخاص، هغه شرکتونه او موسس３ چ３ پرعاﾦداتوباندې دمالﾧاتو 
ورک７ه  په  محصوالتو  －مرکي  يا  مالياتو  د  سم  سره  قانون  د  －مرکاتو  د  يا 

مکلف دي.

اړوندو  خپلو  د  چ３  اوادارې  موسس３  خيريه  او  ！ولنيزې  انتفاعي،  غير 
مکلفﾧت  کولو  وضع  دمالي３  ＇خه   ３＂－ الس３  او  معاشونو  د  کارکوونکو 

لري .
او  لري  حسابونه  ک３  موسسو  مالي  نورو  يا  بانکونو  په  چ３  اشخاص  هغه 
يا پراني％ي اواو هغه کارکوونکي چ３ عوايد ئ３ د ۱۳۸۷ کال پرعاﾦداتو 
باندې دمالﾧاتو د قانون د احکامو سره سم د مالياتو د وضع کولو تابع وي، 

هم ددې حکم تابع کي８ي.

يادونه
فورم３ او الر＊ودونه د مالي３ 
وزارت د عوايدو لوى رياست 

＇خه په وړيا ډول ترالسه کيداى 
شي او همداراز د طى مراحل، 

ارزياب９ او د مالياتو د تحصيل 
په مهال هي＆ ډول فيس او حق 

الزحمه نه اخيستل کي８ي.
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په  دى  کارکوونکى  موسس３  دولتي  غير  يوې  د  چ３  وحيد  بﾧل／ه:  لوم７ۍ 
مياشت ک３ ٥٠٠٠ افغان９ السته راوړي. نوموړى نور کوم عوايد نه لري 
نو پر دې بنس پر عايداتو باندې مالياتو د قانون ٤ مادې د مندرج حکم نه 

تابع کي８ي او د تشخيصيه نمبر په السته راوړنه هم مکلف نه دى. 
دويمه بﾧل／ه: وحيد په خپله دنده ک３ ارتقا کوي او ١٥٠٠٠ افغان９ معاش 
اخلي. نوموړى د ٤ مادې مندرج３ مالي３ تابع کي８ي او په همدې دليل بايد 
غير  شوې  ياده  همدار  ک７ي.  ترالسه  نمبر  دپيژندن３  ورکوونکي  ماليه  د 
دولتي موسسه هم بايد نوموړى نمبر ترالسه ک７ي، ＄که چ３ دا موسسه د 
خپلو کارکوونکو د معاشونو اوالس３ کارونو ＇خه د مالي３ د وضع کولو 

مکلفيت لري.  

دريمه بﾧل／ه: د (الف) شرکت يو افغاني سهامي شرکت دى چ３ د فعاليت له 
پيل ＇خه تر اوسه پورې هر کال له ضرر سره مخ دى. سره له دې چ３ د الف 
شرکت ضرر ليدلى دى بيا هم د انتفاعي معاملو د مالي３ په ورک７ه مکلف 
په  نمبر  پيژندن３  د  ورکوونکي  دمالﾧه  شرکت  الف  د   بنس دې  پر  نو  دى. 

اخيستلو هم مکلف دى.

هرات  په  چ３  دى  شرکت  سهامي  افغاني  ﾦو  شرکت  (ب)  د  بﾧل／ه:  ＇لورمه 
فعالﾧت  خپل  د  شرکت  ﾦادشوي  دى.  بوخت  ک３  کارونو  ساختماني  په  ک３ 
په لوم７ي کال ک３  اجناس وارد ک７ي چ３ د －مرکي محصول تابع وو. د (ب) 
شرکت  دخپل فعالﾧت په لوم７ي کال هﾧ＆ ډول عواﾦد نلرل. سره له دې چ３ د 
(ب) شرکت د خپل فعالﾧت په لوم７ي کال ک３ دانتفاعي معاملو دمال３ﾧ او 
پرعاﾦداتو باندې دمال３ﾧ پر ورک７ه مکلف نه دى خو بﾧاهم دغه شرکت باﾦد 
شرکت  ﾦادشوي  چ３  ＄که  ک７ي  ترالسه  نمبر  دپيژندن３  ورکوونکي  دمالﾧه 

－مرکي محصول تادﾦه ک７ى دى.

دمالﾧه ورکوونکي دپﾧژندن３ نمبر ＇رن／ه ترالسه کيداى شي؟  
رياست  لوى  عوايدو  د  شي  کيداى  نمبر  دپﾧژندن３  ورکوونکي  ماليه  د 
＇خه په کابل ک３، يا د مزارشريف، کندهار، جالل آباد، هرات او کندز په 
واليتونو ک３ په مستوفيتونو ک３ ترالسه شي. د پﾧژندن３ نمبر د ايجاباتو 
او يا داچ３ ＇رن／ه ترالسه کيداى شي په اړه د ال زياتو معلوماتو لپاره ياد 
غو＊تن３  د  نمبر  تشخيصيه  د  همداراز   وک７ئ.  مراجعه  ته  دفترونو  شوﾦو 
کيداى  ترالسه  هم  ＇خه   http://www.ard.gov.af پا３１   ان＂رن＂ي  د  فورمه 

شي.
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تطبﾧقى احکام
د ۱۳۸۷ کال پرعايداتو باندې  دمالياتو قانون د احکامو ＇خه د پيروى نه 
کولو په 請ورت ک３، د مالي３ وزارت کوالى شي دمن＋ت(اطاعت پذيرۍ) 
په موخه له خپلو اداري 請الحيتونو ＇خه کار واخلي. دغه احکام  د ۱۳۸۷ 
کال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون په ١٤ او ١۶ فصلونو ک３ درج دي 

اوجرﾦم３ په برک３ لري.

حقيقي شخص چ３ د ۱۳۸۷ کاال پرعاﾦداتو باندې دمالﾧاتو دقانون د ٨٦ 
مکلف  اخيستلو  په  نمبر  د  پيژندن３  د  ورکوونکي  ماليه  د  سم  سره  مادې 
اضافي  افغانى   ٥٠٠٠ بايد  وانخلي،  ئ３  ＇خه  دليل  موجه  له  پرته  او  دى 
ماليه تاديه ک７ي، که چيرې ياد شوى شخص حکمي وي نو بايد ٢٠،٠٠٠ 

افغان９ تاديه ک７ي. الندې بﾧل／３ موجه دلﾧلونه  بﾧانوي.

ژوند  ک３  کلي  کوچني  يو  په  ک３  واليت  په  بدخشان  د  آسيه  بﾧل／ه:  لوم７ى 
تر  دنده  تو－ه  په  داي３  د  ک３  موسسه  دولتي  غير  ن７يواله  يو  په  هغه  کوي. 
سره کوي. د هغ３ －مارونک３ مرجع د آسي３ له معاش ＇خه يو مقدار مالﾧه د 
قانون سره سم په ١٣٨۹ کال ک３ وضع کوي. د ٨٦ مادې سره سم آسيه د ۹ 
١٣٨ مالﾧاتي کال لپاره د ماليه ورکوونکي د پﾧژندن３ د نمبر په لرلو مکلفه 
ده. آسيه بيسواده ده او دپيژندن３ نمبر د اخيستلو لپاره د مناسبو فورمو 
او پا１و په اخيستلو بريال９ نه شوه. －مارونک３ مرجع د ماليه ورکوونکي 
د پيژندن３ نمبر د السته راوړلو په اړه آسي３ ته هي＆ ډول معلومات په الس 
دفتر  هغه  چ３  ک７ي  و  سفر  ور３＄  ＇و   تر  ده  مجبوره  آسيه  نو  نک７ل.  ور  ک３ 
دپﾧژندن３   ورکوونکي  دمالﾧه  شي   کوالى  هغه  چ３  ＇خه  دکوم  ومومي 
دنمبر داخﾧستلو لپاره فورمه السته راوړي. کله چ３ د عوايدو لوى رياست 
کارکوونکي آسيه ＇خه تفتيش کوي او هغه خبروي چ３ هغه باﾦد د ماليه 
ورکوونکي دپيژندلود نمبر ترالسه ک７ي. آسيه د مناسبو فورمو د السليک 
لپاره  خو＊ي ＇ر－ندوي او د ماليه ورکوونکي دپيژندن３ نمبر ترالسه کوي. 
آسيه د ماليه ورکوونکي د پيژندن３ نمبر د نه اخيستلو لپاره معقول دليل 
لري اودمالﾧه ورکوونکي دپﾧژندن３ دنمبردنه السته راوړلوله کبله داضافي 

مال３ﾧ تابع نه －ر＄ي.  

دويمه بﾧل／ه: ساريکا د کابل په واليت ک３ ژوند کوي. هغه په يو ن７يواله 
ساريکا  د  کوي.  سره  تر  دنده  تو－ه  په  داي３  د  ک３  موسسه  دولتي  غير 
ماليه  ک３  اوږدو  په  ١٣٨۹کال  د  ＇خه  معاش  له  هغ３  د  مرجع  －مارونک３ 
د  ول３  چ３  کوي  پو＊تنه  ＇خه  مرجع  －مارونک３  خپل３  له  هغه  کوي.  وضع 
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هغ３ له معاش ＇خه ماليه وضع شوې ده. －مارونک３ مرجع ساريکا خبروي 
ورکوونکي  ماليه  د  بايد  او  ده  تابع  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  هغه  چ３ 
الس  ته   ان＂رن ساريکا  ک３  واليت  کابل  په  ک７ي.  السه  تر  نمبر  دپيژندن３ 
د  پﾧژندن３  د  ورکوونکي  ماليه  د  شي  کوالى  الرې  دې  له  چ３  لري  رسي 
نمبر فورم３ السته راوړي او همداراز کوالى شي چ３ په کابل واليت ک３ د 
مالﾧاتي دفترونو ته مراجعه وک７ي او مالياتي فورم３ ترالسه ک７ي. ساريکا 
د ماليه ورکوونکي دپﾧژندن３ نمبر نه ترالسه کوي ＄که چ３ د ان＂رن ＇خه 
استفاده او د  عواﾦدو لوى رﾦاست ته ت， د پيسو د ل／＋ت سبب －ر＄ي. 
موجه  لپاره  اخيستلو  نه  د  نمبر  دپﾧژندن３   د  ورکوونکي  ماليه  د  ساريکا 

دليل نه لري او د ٥٠٠٠ افغانيو اضافي مالي３ الندې را＄ي.

د مالﾧاتو اړوند مالومات
د عواﾦدو لوى رﾦاست ادارې او مستوفﾧتونه مالﾧه ورکوونکو ته په وړﾦا 
تو－ه فورم３، الر＊ودونه او الر＊وون３ وړاندې کوي چ３ دا مواد په چاپ 
د  ＇خه   http://www.ard.gov.af پا３１  وﾦب  نوې  ﾦوه  له  همداراز  او  شوې 
لوى  د  عواﾦدو  د  پا１ه  وﾦب  ﾦاده  شي.  کﾧداى  ترالسه  ب２و  وړ  کﾧدو  را＊کته 
ساعتونو  کاري  او  شمﾧرې  اړﾦکو  د  موقعﾧتونه،  مستوفﾧتونو  او  رﾦاست 
نور  شي  کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالﾧه  کوي.  وړاندې  مالومات  اړه  په 
－＂ور مالومات لکه عام３ خبرتﾧاوې او طرزالعملونه، د معاش د موضوعي 
مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  ＄وابونه،  او  پو＊تن３  اړه  په   ３ﾧمال
ماده   هره  قانون  د  تعلﾧماتنامه  ﾦاده  ک７ي.  ترالسه  تعلﾧماتنامه  او  قانون، 
او اړوند مقررات په جال تو－ه ＇７ﾧي او د －＂ورو بﾧل／و په لرلو سره مالﾧه 

ورکوونکو ته ال  ډﾦره آسانتﾧا په برخه کوي.

يادونه
http://www.ard.gov.   په

af   ک３ دمالﾧه ورکوونکي  
دمعلوماتو  پا１ه دمالﾧه 

ورکوونکي لپاره اسانتﾧا من％ته 
راوړي چ３ دخپلو اړتﾧاؤ دپوره 

کولوپه موخه －＂ور معلومات 
السته راوړي. په دغه پا１ه ک３ 

مالﾧه ورکوونکى کوالى شي د 
۱۳۸۷ کال پرعاﾦداتو باندې 

دمالﾧاتو قانون، بﾧالبﾧل３ عامه 
خبرتﾧاوې او طرزالعملونه، 

فورم３ اودهغوئ دبشپ７ولو 
لپاره الر＊وون３، الر＊ودونه، 

ارشﾧف شوي سندونه، د 
موضوعي مال３ﾧ په هکله 

پو＊تن３  او＄وابونه او داس３ نور 
ترالسه ک７ي. همدارن／ه په دغه 

بر４＋نا پا１ه ک３ پرعاﾦداتو باندې 
دمالﾧاتو دقانون تعلﾧماتنامه هم  

شتون لري دغه تعلﾧماتنامه د 
اړوندو مقرراتو تر＇ن／ه  د قانون 

هره ماده زﾦاتره وخت د کومکي 
بﾧل／و په مرسته، په جال تو－ه 

تشرﾦح کوي.
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