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سريزه
د ١٣۸۷ کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون ١١ ماده پرعايداتو باندې 
مالياتو پر ＄اى د ثابت３ مالي چ３ په سودا－ريو او ＄ان／７و معامالتو باندې 
تطبيقي８ي، حکم کوي. په ＄ين３ مواردو ک３ ثابته ماليه د عايداتو باندې مالياتو 
وړاندې ورک７ه ده او عايداتو باندې مالياتو او انتفاعي مالي３ د اظهارنامو په 

اړه د ماليه ورکوونکي مکلفيت نه رفع کوي. 

د ثابتو ماليو ډولونه
الندې ثابت３ مالي３ په ١١ فصل ک３ تشريح شوي دي:

د وارده مالونو ثابته ماليه• 
د سودا－رۍ په موخه د مالونو يا مسافرينود انتقال • 
د قرارداديانو ثابته ماليه• 
د نندارو ( نمايشونو)  ثابته ماليه • 
د کوچنيو سودا－ريو ثابته ماليه• 

په وارده مالونو باندې ثابته ماليه
ماليه  ثابته  ارز＊ت  د  اجناسو  د  بايد  واردوي  اجناس  چ３  شخص  هغه 
ورک７ي. د سودا－رۍ د جواز لرونکي اشخاص د ٢ په سلو ک３ مالي３ تابع 
کي８ي دغه ورک７ل شوې ماليه لپاره به دعايداتو باندې دمالياتو دهغه کال 
مجرايي  ده  شوې  تادﾦه  مالﾧه  دغه  چ３  ک３  کال  کوم  په  ک３  اظهارلﾧک  په 
موقتي  يا  لري  نه  جواز  چ３  اشخاص  هغه  ک８ﾧي.  نﾧول  نظرک３  په  (کرﾦدت) 
جواز لري د ٣ په سلو ک３ مالي３ تابع کي８ي چ３ دغه مالﾧه د کلني عاﾦداتو 

باندې د مالﾧاتو پر＄اى دورک７ې وړ ده  

جنسونو  د  چ３  ک３  مهال  او  ＄اى  هماغه  په  ماليه  ثابته  جنسونو  وارده  د 
－مرک３ محصوالت ورکول کي８ي، تاديه کي８ي.

 ١ بﾧل／ه: يو افغاني شرکت په ١٣٨٨ کال ک３ د ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ افغانيو 
－مرکي  ارز＊ت  افغانيو   ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ د  واردوي.  جنسونه  بيه  په 
محصوالت چ３ د اجرا وړ دي په بر ک３ لري. دغه شرکت بايد ٤٠٠،٠٠٠ 
د  ک７ي.  تاديه  ک７ي،  ئ３  ور  بايد  چ３  سربيره  محصوالتو  －مرک３  د  افغان９ 
ک７ي.  ارائه  اظهارنامه  خپله  بايد  شرکت  افغاني  ک３  پاى  په  کال   ١٣٨٨

اظهارنامه به الندې پايل３ و＊ئي:

يادونه
د مالي３ وزارت عوايدو لوى 

رياست ته د الر＊ودونو يا فورمو 
په وړاندې په هره مرحله ک３، د 

ارزون３، د مالياتو د جمع کولو او 
يا د قانون د پلى کولو په مراحلو 

ک３ هي＆ ډول فيس يا ل／＋ت نه 
ورکول کي８ي.

کله چﾦ ３و مالﾧه ورکوونکى 
د خپل اظهارلﾧک په وړاندې 

کولو ک３ پات３ را＄ي د ۱۳۸۷ 
کال پرعاﾦداتو باندې دمالﾧاتو 
دقانون مطابق پرې جرﾦمه وضع 

ک８ﾧي. حتى دا جرﾦمه په هغه 
請ورت ک３ هم وضع ک８ﾧي چ３ 

مالﾧه ورکوونکى د اظهارلﾧک 
دپو＊（ په موده ک３ دورک７ې 

وړ هﾧ＆ مالﾧاتي مکلفﾧت ونلري. 
مالﾧه ورکوونکى د جرﾦمه کﾧدلو 

＇خه د＄ان ژغورولو په موخه 
باﾦد اظهارلﾧک حتى په هغه 

請ورت ک３ هم وړاندې ک７ي چ３ 
د ورک７ې وړ مالﾧاتي مکلفﾧت 

ونلري او په اظهارلﾧک ک３ دې 
درج ک７ي چ３ په دغه موده ک３ 

３ﾦ دورک７ې وړ مالﾧاتي مکلفﾧت 
نه درلود. 
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عواﾦد  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 (۲،۰۰۰،۰۰۰) انتفاعى مالﾧه  

 (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) عملﾧاتى لک＋تونه 

لک＋ت
(۶۰،۰۰۰،۰۰۰)   (۱۸،۰۰۰،۰۰۰) تکتانه  

د مال３ﾧ وړعواﾦد                    ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ 

ازماي＋تي
پرعاﾦداتو باندې مال３ﾧ مکلفﾧت         ۸،۰۰۰،۰۰۰ 

(۲۰ په سلو ک３) 

 (۴۰۰،۰۰۰) پرعاﾦداتو باندې مال３ﾧ وړاندې ورک７ه 

 ۷،۶۰۰،۰۰۰ د تادي３ وړ پرعاﾦداتو باندې مالﾧه 

ياددا＊ت: د %٢ او %٣ ثابت３ مالي３ برسيره د واردات３ مالونو په ارز＊ت 
په  محصوالتو  －مرکي  (د  شته  هم  ماليه   ٢% معاملو  انتفاعي  د  باندې 
－６ون)، چ３ مجموعا د واردات３ مالونو په ارز＊ت باندې %٤ يا %٥ ماليه 

د ورک７ې وړ وي.

په  ارز＊ت  په  افغانيو   ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ د  شرکت  افغاني  يو  2 بﾧل／ه :  
١٣٨۹ کال ک３ جنسونه وارد ک７ي دي. ياد شوى مبلغ د ورک７ې وړ －مرکي 
－مرکي  د  افغان９   ٨٠٠،٠٠٠ بايد  شرکت  دي.  －６ون  په  محصوالتو 
محصوالتو سربيره تاديه ک７ي. د ١٣٨۹ کال په پاى ک３ بايد دغه افغاني 

شرکت خپله اظهارنامه ارائه ک７ي. مالياتي اظهارنامه الندې پايل３ ＊ئي: 

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ عواﾦد   

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ انتفاعى مالﾧه  
 (۸۴،۰۰۰،۰۰۰) عملﾧاتى لک＋تونه   

 
 (۹۷،۰۰۰،۰۰۰)    (۱۱،۰۰۰،۰۰۰) تکتانه   
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 ۳،۰۰۰،۰۰۰ د مالي３ وړ عوايد 

 ۶۰۰،۰۰۰ پرعاﾦداتو باندې د مالي３ مکلفيت 
(۲۰ فﾧصد)  

 (۸۰۰،۰۰۰) وړاندې ورک７ه ماليه 

 (۲۰۰،۰۰۰) بﾧرته ورک７ه ماليه 

کتنه: اړينه ده تر＇و يادوونه وشي چ３ که چيرې شرکت اظهارنامه ارائه نه 
ک７ي، د ٢٠٠،٠٠٠ افغانيو مالي３ کريدت مستحق نه －ر＄ي. 

د سودا－رۍ په موخه د جنسونو يا مسافرينو پر انتقال باندې ثابته ماليه 

هغه اشخاص چ３ مسافرين يا جنسونه وړي بايد کلن９ ماليه په الندې ډول 
او د خپلو مو！رونو د ثبت د نوى کولو ＇خه دمخه تاديه ک７ي:

د مو！ر ډول مالﾧه شميره
په افغان９

د ！ن پر بنس مو！رونه  ۱
۱ له ۱ ＇خه ۲ ！نه ۲۶۰۰
له ۲ ＇خه ۳ ！نه ۳۴۰۰ ۲
له ۳ ＇خه ۴ ！نه ۴۲۰۰ ۳
له ۴ ＇خه ۵ ！نه  ۵۰۰۰ ۴
له ۵ ＇خه ۶ ！نه  ۶۰۰۰ ۵
له ۶ ＇خه ۸ ！نه  ۷۵۰۰ ۶
له ۸ ＇خه ۱۰ ！نه  ۹۰۰۰ ۷

له ١٠ ＇خه ۱۲ ！نه  ۱۰۵۰۰ ۸
له ۱۲ ＇خه ۱۴ ！نه  ۱۲۰۰۰ ۹
له ۱۴ ＇خه ۱۶ ！نه  ۱۳۵۰۰ ۱۰
له ۱۶ ＇خه ۱۸ ！نه  ۱۵۰۰۰ ۱۱
له ۱۸ ＇خه ۲۰ ！نه  ۱۶۵۰۰ ۱۲
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له ۲۰ ＇خه ۲۵ ！نه  ۱۸۵۰۰ ۱۳
 ۱۸۵۰۰ او ۵۰۰ افغان３ په هر

اضافي ！ن له ۲۵ ！نه ＇خه زيات ۱۴

 د ۵۰۰ کﾧلو گرامو ＇خه پورته او
 بيا ۲۰۰ افغان９ په هر ！ن

۱۵  د يو ！ريلر د منلو وړ ！نو ＇خه زيات

مسافر وړونکي مو！رونه ۲

 ！کسي د ٣ ＇خه تر ٥ کسو پورې ظرفيت ۲۰۰۰
۱ سره

 ۲۰۰۰ ۲۰۰ افغان９ پر هر
۲ ！کسي د ٥ ＇خه زياتو کسانو له ظرفيت سره اضافي سي

۱۴ سﾧ＂ه مﾧنى بس ۲۶۰۰ ۳
۴۰۰۰ نور بسونه له ۱۵ ＇خه تر ۲۱ سﾧ＂ه پورې ۴
نور بسونه له ۲۲ ＇خه تر ۲۹ سﾧ＂ه پورې ۶۰۰۰ ۵
نور بسونه له ۳۰ ＇خه تر ۳۹ سﾧ＂ه پورې ۷۰۰۰ ۶
نور بسونه له ۴۰ ＇خه تر ۴۹ سﾧ＂ه پورې ۷۵۰۰ ۷
نور بسونه له ۵۰ ＇خه تر ۶۰ سﾧ＂ه پورې ۸۰۰۰ ۸

 ۸۰۰۰ او ۲۰۰ افغان９ پر هر
ه ＇خه زيات اضافي سي＂ﾧنور بسونه له ۶۰ س ۹

۳ د سلندر پر بنس عرادجات
۱۵۰۰ په يو مو！ر  ۱ ۴ سلندره
۲۰۰۰ په يو مو！ر ۶ سلندره ۲
۳۰۰۰ په يو مو！ر ۳ ۸ سلندره

 ۳۰۰۰ او ۵۰۰ افغان９ په هر
اضافي سلن６ر ۴  تر ۸ زﾦات سلندره

رﾦکشاء ۴
د موتر سکﾧل رﾦکشا ۵۰۰ ۱

۲ رﾦکشاء ۱۰۰۰

دغه ماليه د هغو مو！رونو د خاوندانو ＇خه چ３ د مسافرينو او جنسونو د 
وړن３ راوړن３ په موخه ور＇خه －＂ه اخلي، او پورته په لست ک３ درج شوي 

دي، اخيستل کي８ي.
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هر  د  سم  سره  مادې   ٧١ قانون  د  دمالياتو  باندې  پرعايداتو  بﾧل／ه:    ۱
شخص ＇خه چ３ د دوه ！کسيانو خاوند دى په هر کال ک３ چ３ ！کسي 

فعاليت لري ٤٠٠٠ افغان９ ثابته ماليه ترالسه کي８ي. 

بﾧل／ه : يو شخص د يوې الرۍ خاوند دى چ３ دوه ！نه ظرفيت لري. دغه    ۲
په  مالي３  ثابت３  د  الرۍ  د  افغان９   ٢،٦٠٠ ک３   کال  په  بايد  شخص 

تو－ه  ورک７ي.

يا  ک＂／ورۍ  يوې  په  سره  ډول  بشپ７  په  ماليه  ثابته  مو！ر  يو  د  بﾧل／ه:    ۳
بلکه  محدودي８ي  نه  مخ３  له  مشخصاتو  د  هغ３  د  پورې  بندى  طبقه 
ک３  ک＂／وري  بله  په  خاطر  په  اخيستن３   ３＂－ د  هغ３  د  شي  کيداى 

شامله شي. 

ارز＊ت  افغان９   ٢٦٠٠ سره  請ورت  معمولي  په  چ３  الرۍ  ！نه  يو  يوه   
لري او له هغ３ ＇خه د مسافرينو د وړن３ لپاره د ！کسي په تو－ه －＂ه 
اخيستل کي８ي، د يو بس سره مساوي ده. د يو بس د واردې د مالي３ 

ثابت نورم ٤٠٠٠ افغان９ ده. 

شخص  د  وړاندې  په  پيسو  (د  لري  －اډۍ  يوه  چ３  شخص  يو  بﾧل／ه:    ۴
يا جنسونو د انتقال لپاره ور＇خه －＂ه اخلي) دمالﾧاتي موخو لپاره 
د  －اډۍ  د  افغان９   ١٠٠٠ ک３  کال  په  بايد  ډول  په  －انو  ريکشا  د 

ک７ي.   تاديه  تو－ه  په  مالي３  ثابت３ 

د ！رانسپورټ ثابته ماليه د عايداتو باندې مالياتو پر＄اى ده چ３ پر هغو 
عوايدو چ３  ددې عراده جاتو د سودا－ريزو فعاليتونو ＇خه السته را＄ي، 
تطبيقي８ي. که چيرې مالک نور د مالي３ وړ عوايد ولري، هغه عوايد چ３ 
د عراده جاتو د پورته لست شوو سودا－ريزو فعاليتونو ＇خه السته را＄ي، 
شامل  ک３  اظهارنامه  په  مالياتو  باندې  عايداتو  د  خو  شي  يادداشت  بايد 

نک７ل شي. 

د قرارداديانو ثابته ماليه
اساسنام３  شوې  منظور  د  پرته  ＇خه  جواز  د  فعاليت  د  چ３  اشخاص  هغه 
خالف اجناس ، مواد، خدمتونه او ساختماني د دولتي ادارو، ＊ارواليو، 
ادارو  دولتي  غير  او  سکتورونو  خصو請ي  سودا－ريز  د  نهادونو،  دولتي 
باندې  عايداتو  د  کوي،  وړاندې   بنس پر  قراردادونو  د  اشخا請و  نور  او 
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د  ماليه  دغه  کي８ي.  تابع  مالي３  ثابت３  ک３  سلو  په   ٧ د  ＄اى  پر  مالياتو 
قراردادي د ورک７ې وړ ناخالص مبلغ ＇خه وضع کي８ي.

پورتني  ته  نهادونو  شوو  اويادو  لري  جواز  فعاليت  د  چ３  اشخاص  هغه 
خدمتونه وړاندې کوي پر قرارداد باندې ٢ په سلو ک３ مالي３ تابع کي８ي. 

دغه ماليه د راتلونکو مالياتي مکلفيتونو په وړاندې اعتبار لري. 

ياددا＊ت: که چيرې قراردادي داس３ خدمتونه وړاندې کوي چ３ د قرارداد 
په جواز ک３ نه دي پو＊ل شوي، نو په هغه 請ورت ک３ %٧ موضوعي نورم 

تطبيق８ي.

په نندارو (نمايشونو) باندې ثابته ماليه
او  اشخا請و  حقيقي  ميشتو  په  افغانستان  د  ماليه  ثابته  باندې  نندارو  په 
پرو－رامونه  سر－رمي  چ３  باندې  اشخاص  حکمي  او  حقيقي  ميشتو  غير 
کوي،  وړاندې  ورزش  يا  موسيقي  ！لويزيون،  راډيو،  نندارى،  تياتر،  لکه 
د تطبيق وړ ده. ددې فعاليتونو عوايد د ！ک＂ونو د پلورلو ١٠ په سلو ک３ 
کي８ي. ثابته ماليه د عايداتو باندې مالي３ او انتفاعي مالي３ پر ＄اى وضع 
کي８ي. ثابته ماليه په مياشتنى شکل د ورک７ې وړ ده او نه بايد د راتلونک３ 
مياشت د پن％ه لسم３ ＇خه وروسته ورک７ل شي. که چيرې ياد شوي نندارې 
دوام لرونک３ نه وي، ماليه بايد تر دهرې نندارې د سرته رسون３ وروسته 

ورک７ل شي.

عايداتو  د  کوي  وړاندې  خدمتونه  تفريحي  او  سر－رمي  چ３  اشخاص  نور 
باندې مالي３ او انتفاعي مالي３ تابع کي８ي.

د کوچنيو سودا－ريو ثابته ماليه 
حقيقي ﾦا انفرادي اشخاص چ３ سودا－ريز فعاليتونه ( لکه دکانداري، او 
نور کوچن３ سودا－ريز فعاليتونه چ３ تفصيلي سوابق له ＄انه سره نه ساتي) 

ترسره کوي او د الندې شرايطو لرونکي دي، دثابت３ مالي３ تابع دي: 

حقيقي اشخاص چ３ داس３ عايد لري کوم چ３ له مالي３ معاف نه دي، يا د 
موضوعي مالي３ تابع کي８ي.

له •  ک３  کال  مالي  هر  په  عوايد  ناخالص  کلني  اشخا請و  حقيقي  د 
٣،٠٠٠،٠٠٠ افغانﾧو ل８ وي.

باندې •  عايداتو  د  خپل  تر＇و  دي  ملزم  اشخاص  حقيقي  نور  پات３ 
ک７ي. ارائه  اظهارنامه  مالياتو 
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په کوچنيو سودا－ريو باندې د ثابت３ مالي３ ！اکل
 که چيرې ﾦوحقيقي شخص په ﾦو مالي کال ک３ د هغو سرچينو له درکه 

چ３ د موضوعي مالي３ تابع دي اوﾦا دنورو سرچﾧنو له درکه  د ٦٠،٠٠٠ 
افغانيو ＇خه زيات عاﾦد ترالسه نه ک７ي، دغه حقيقي شخص له ثابت３ 
مالي３ معاف دى او بايد د موضوعي ماليو د کريدت د ادعا لپاره پر 

عايداتو باندې مالياتو اظهارنامه ارائه ک７ي.

که چيرې ﾦوحقﾧقي شخص په ﾦو مالي کال ک３ له ٦٠،٠٠٠ افغانيو زيات 
د  او  عوايدو  معافو  د  راوړي،  السته  عايد  کم  افغانيو   ۱۵۰،۰۰۰ له  او 
موضوعي مالي３ تابع عوايدو ＇خه پرته،  دغه شخص د مالي کال په هره 

ربعه ک３ د ۵٠٠ افغان９ ثابت３ مالي３ په ورک７ه ملزم دى.

 ١٥٠،٠٠٠ له  عوايد  ک３  کال  مالي  ﾦو  په  شخص   حقﾧقي  دﾦو  چيرې  که 
افغانيو زيات او له ٥٠٠،٠٠٠ افغانيو کم السته راوړي، د معافو عوايدو 
او د موضوعي مالي３ تابع عوايدو ＇خه پرته، دغه شخص د مالي کال په 

هره ربعه ک３ د ۲۰۰۰ افغان９ ثابت３ مالي３ په ورک７ه ملزم دى.

که چيرې ﾦو حقﾧقي شخص په ﾦو مالي کال ک３ له ٥٠٠،٠٠٠ افغانيو ＇خه 
زيات او له ۳،۰۰۰،۰۰۰ افغانيو ＇خه کم عوايد السته راوړي، د معافو 
عوايدو او د موضوعي مالي３ تابع عوايدو ＇خه پرته، هغه د ٣ په سلو ک３ 
د السته راوړل شوو ناخالصو عوايدو مالي３ تابع دى.  د ٣ په سلو ک３ د 
کوالى  شخص  حقﾧقي  ＄اى  پر  مالي３  عوايدو  ناخالصو  شوو  راوړل  السته 
انتفاعي  د  باندې  عايداتو   ناخالصو  پر  او  وړاندې  اظهارلﾧک  چ３  شي 
د  ورک７ي.  مالﾧه   باندې  پرعاﾦداتو  باندې  －＂ه  خالصه  پر  او  ماليه  معاملو 
عايداتو باندې مالياتو د ورک７ې خو＊ه له دريو کلونو له مودې ＇خه کم نه 

شي کيداى. 

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 
را＊کته کﾧدو وړ ب２و ترالسه کﾧداى شي. ﾦاده وﾦب پا１ه د عواﾦدو د لوى 
ساعتونو  کاري  او  شمﾧرې  اړﾦکو  د  موقعﾧتونه،  مستوفﾧتونو  او  رﾦاست 
نور  شي  کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالﾧه  کوي.  وړاندې  مالومات  اړه  په 
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－＂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
قانون، او تعلﾧماتنامه ترالسه ک７ي. ﾦاده تعلﾧماتنامه د قانون هره ماده  او 
مالﾧه  سره  لرلو  په  بﾧل／و  －＂ورو  د  او  ＇７ﾧي  تو－ه  جال  په  مقررات  اړوند 

ورکوونکو ته ال  ډﾦره آسانتﾧا په برخه کوي. 

د افغانستان اسالمى جمهوريت 
د ماليى وزارت 

د عوايدو لوى رياست
1391

Islamic Republic of Afghanistan
 Ministry of Finance

 Afghanistan Revenue Department
1391

www.ard.gov.af

جمهورى اسالمى افغانستان
وزارت ماليه 

رياست عمومى عوايد
1391
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