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سريزه
د ودان９ د مصارفو او د نورو ثابتو شتمنيو د کسراتو د ترالسه کولو په 
موخه، الزمه ده تر＇و هغه د استهالکاتو يوه برخه و－２ل شي. دا په دې مانا 
برخه  يوه  بي３  د  هغ３  د  تاس３  سره  کتو  په  ته  ډول  سرماي３  ثابت３  د  چ３  ده 
د کسر په تو－ه هر کال په ！اکل３ موده ک３ ترالسه کوئ. د مجازو کسراتو 
موده د ثابتو شتمنيو [اغيزمن３ استفادې] يا معمولي مودې پر بنس چ３ 
－＂ه  ور＇خه  ک３  شرکت  په  شي  کوالى  ډول  هماغه  په  شتمن９  ثابت３  ډيرى 
بايد  تاس３  لپاره،  کولو  ترالسه  د  استهالک  مجاز  د  دي.  شي،  واخيستل 

مستند شواهد له ＄انه سره ولرئ (د پيرن３ او بي３ سند).

عادي استهالک
مخ３  له  شواهدو  مستندو  د  بيه  شتمنيو  ثابتو  وړ  استهالک  د  چ３  کله 
＊ائي  کي８ي،  کسر  کال  هر  احتماَال  چ３  مصارف  استهالک  د  شوه،  و！اکل 

د الندې احکامو تابع شي: 
！ول شرکتونه، نهادونه او تشبثات بايد د خپلو ودانيو، ماشين االتو   .١
او نورو داستهالک وړ شتمنﾧو په اړه الندې فيصدۍ او ستندردونه 

په پام ک３ ونيسي*
فيصدي د بي３ پر بنس وي   .٢

مجاز استهالک يو کلنى تخفيف وي. لکه ＇رن／ه چ３ ماليه ورکوونکي   .٣
ونشي کوالى يا د يو کم ښودل شوي مبلغ ＇خه کسر ترسره ک７ي، هغه 
ک３  کال  يو  په  ＇خه  مبلغ  يا  استهالک  شوي  ＊ودل  کم  له  کوالى  نشي 

نور کسر ترسره ک７ي.

وړ  مجرائي  او  －＂ه  اغيزمنه  سرماي３  ثابت３  شتمنﾧو  ＄ﾧنو  د  جدول  الندې 
ک８ﾧي.  استفاده  ور＇خه  ک３  ثشبث  په  ډول  عمومي  په  چ３  ＊ئي  فيصدي 
ددغه جدول ＇خه د الندې فورمو سره سم د مجاز استهالک د ！اکلو لپاره 

استفاده وک７ئ.

د شتمن９ ډول－２ه
د اغيزمن ژوند 
موده  (په کلونو

په کال ک３ 
د مجرايي 
فيصدي

٥٠٢د خ＋تو او تي８و ＇خه جوړ ساختمانونه١
٢٠٥د خ＂و ＇خه جوړ ساختمانونه٢
١٠١٠د لر－و ＇خه جوړ ساختمانونه٣

يادونه
لوى  عوايدو  وزارت  مالي３  د 

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

مالياتو  د  ارزون３،  د  ک３، 
د جمع کولو او يا د قانون د 

هي＆  ک３  مراحلو  په  کولو  پلى 
ورکول  نه  ل／＋ت  يا  فيس  ډول 

کي８ي.

کله چ３ ماليه ورکوونک９ 
خپله اظهارنامه ارائه نک７ي، د 
عايداتو باندې مالياتو قانون 

په جريم３ حکم کوي. دا جريمه 
د اظهارنامو په موده ک３ حتى 

که د ورک７ې وړ ماليه هم نه 
وي، تطبيقيداى شي. له جريمو 
＇خه د ژغورن３ په موخه ماليه 

ورکوونکى بايد اظهارنامه ارائه 
ک７ي حتي که د ورک７ې وړ ماليه 

هم ونه لري. 
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هغه ماشﾧن آالت او تجهﾧزات چ３ ٤
الندې مخشص شوي نه دې

١٠١٠

٥٫٦١٥د معدن اړوند تجهيزات٥
٤٢٥وسايل٦
٢٥٠د چاپ ماشين آالت او تجهيزات٧
٣٣٣د السي 請نايعو ماشﾧن آالت٨
١٠١٠د فلزکارۍ اړوند ماشﾧن آالت ٩
١٠١٠فرش١٠
٤٢٥غال９ او د کور نور سامان١١
٤٢٥عادي ＇وک９، او نرم３ ＇وک١٢９
١٠١٠دفتري ميزونه، عادي ميزونه او المارۍ١٣
دفتري تجهيزات(د حساب ماشينونه، ١٤

د ！ايپ ماشينونه، تليفونونه او داس３ 
نور)

٥٫٦١٥

٥٢٠باسيکلونه١٥
٢٥٠بار وړونکي مو！رونه١٦
٤٢٥－７ندي مو！رونونه١٧
٢٥٠！اير او ！وپ١٨
٢٥٠سفري بکسونه١٩
١٠١٠د ناخالص３ اوسپن３ بخارۍ او نلونه٢٠
٢٥٠د اوسپن３ بخارۍ٢١
٣٣٣ب／９، د غويو －اډۍ او الس －اډى٢٢
ساختماني ماشينونه، رولر او ميکس ٢٣

کوونکي
٥٢٠

٣٣٣کمپيو！رونه او د هغ３ اړوند تجهيزات٢٤
تلويزيونونه، رادو－ان３، －ر＄نده ٢٥

！ليفونونه
٣٣٣

٧١٤د مخابراتو اړوند تجهيزات\ستن٢٦３
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حکم  پورتني  د  ماده   ۴۷ قانون  مالياتو  باندې  عايداتو  پر  کال   ١٣٨۷ د 
په اړه يوه استثنا لري، هغه منظور شوي تشبثات چ３ د کورن９ او بهرن９ 
خصو請ي پان／３ اچون３ د قانون د حکمونو مطابق ثبت او راجستر شوي 
وي، د ١٣٨٣ د سرطان له لوم７ي ني＂３ ＇خه د شتمنيو د سريع استهالک 
د مجرائي مستحق －２ل کي８ي. سريع استهالک په راتلونکي پرا－راف ک３ 

و－ورئ.

سرﾦع استهالک
شوي  ياد  مادې   ٤٧ د  قانون  مالياتو  باندې  پرعايداتو  تاس３  چيرې  که 
چ＂ک استهالک لپاره د شرائطو لرونکي اوسئ نو کوالى شئ داستهالک 

وړ ثابتو شتمنيو د مجرائي وړ استهالک سره په الندې تو－ه چلند وک７ئ: 
د ودان９ لپاره ＇لور کاله موده• 
د نورو ثابتوشتمنﾧولپاره دوه کاله موده• 

 
که چيرې د دغه حکم شرايط پوره ک７ئ نو تاس３ د ودانيو او نورو استهالک 
په  ک３  کال  مالي  هر  په  استهالک  د  مجرايي  استهالک  د  شتمنيو  وړ 
مساويانه مبلغونو ترالسه کوئ. که چيرې داستهالک وړ شتمني د تشبث 
په واک ک３ د مالي کال له نيمايي ＇خه کم３ مودې لپاره وي، په هماغه کال 
ک３ د کلني استهالک  نيمايي مجرايي ورکول ک８ﾧي. که چﾧرې داستهالک 
وي،  ک３  واک  په  تشبث  د  لپاره  مودې  دزﾦات３  ＇خه  کال  نﾧم  د  شتمني  وړ 
استهالک محاسبه ک８ﾧي اودﾦو کال لپاره مجراﾦي ورکول ک８ﾧي. که چيرې 
ددغه مقررې په پايله ک３ مو خپله شتمني د دوه مالي کلونو يا ＇لورو مالي 
کلونو په موده ک３ په بشپ７ ډول استهالک ک７ي نه وي نو تاس３ کولى ش３ 

چ３ د استهالک پات３ برخ３ لپاره په راتلوونکي کال ک３ غو＊تنه وک７ئ.

د  ک３  مﾧاشت  وروست９  په  کال  لمريز   ١٣٨۸ د  شرکت  افغاني  يو  مثال: 
 ١٣٨۸ په  شرکت  دغه  پيريي.  تجهيزات  قيمت  په  افغانيو   ١٠٠٠٠٠٠٠
د  ک３  کال  لمريز    ١٣٨۹ په  او  افغانيو   ۲۵۰۰۰۰۰ د  ک３  کال  لمريز 
استهالک  افغان９   ۲۵۰۰۰۰۰ ک３   ۱۳۹۰ په  او  افغانيو   ٥٠٠٠٠٠٠

لپاره د غو＊تن３ حق لري.       

د  وک７ئ)  مراجعه  ته  نمون３  (الندې  فورمه   استهالک  فورمه    استهالک  د 
مجرايي  يا  کولو  محاسبه  د  استهالک  او  معلومولو  د  شتمنيو  د  ستاس３ 
(۱ د  ＇خه  فورم３  ددغه  شئ  کوالى  تاس３  ده.  الر  آسانه  لپاره  معلومولو 
ددواړو عادي او چ＂ک استهالک د تعقﾧب لپاره کارواخلئ. ۲) د هر کال 
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نوي  شتمن９  پات３  ＇خه  کال  تير  د   (۳ ک７ئ.  برابر  ﾦاددا＊ت   جدا  يو  لپاره 
السته  نوې  او  انتقال  ته  سره)  ＊ودلو  په  مجرايي  د  استهالک  ياددا＊ت(د 
راغل３ شتمن９ په نوي کال ک３ اضافه ک７ئ. الندې د استهالک دفورمﾦ ３وه 
بﾧل／ه ده . د استهالک دﾦاددا＊ت  بشپ７ه فورمه او د هغ３ د بشپ７ولو په اړه 
معلومات ددې الر＊ود په شاتن９ پا１ه ک３ ترالسه ک７ئ. کوالى شئ اضافي 
کاپيان３ د عوايدو دلوى رياست يا په واليتونو مستوفيتونو ＇خه ترالسه 

ک７ئ
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د استهالک فورمه 

الندن９ فورمه دروان کال د مجرايي وړ استهالک لپاره په کار وړل کی８ي 
له دې فورم３ ＇خه یا هغه فورم３ ＇خه چ３

داظهارنام３ په الر＊ود ک３ راغل３ ده اوتاس３ به ی３ بشپ７ه ک７ئ، استفاده 
وک７ئ.

د استهالک د کاري پا３１ په هکله کر＊ه په کر＊ه الر＊وون３

لوم７ۍ برخه: هغﾢ شتمن９ چ３ په روان کال ک３ ور＇خه －＂ه اخستل کي８ي

په دغه برخه ک３ د خپلو هغو شتمنيو لپاره د استهالک مجرايي محاسبه 
ک７ئ چ３ په  ۱۳۸۸ کال ک３ د لوم７ې ＄ل لپاره په کار وړل شوي دي. 

١٠ کر＊ه -  عادي استهالک
استفاده  ＇خه  جدول  معياري  له  استهالک  د  موخه  په  استهالک  عادي  د 
کي８ي او د ډيری ماليه ورکوونکو لپاره په کار وړل کي８ي. هره هغه شتمن９ 
استهالک  د  هغ３  د  ده،  وړۍ  کار  په  مو  ک３  نهاد  اقتصادي  خپل  په  چ３ 
＇خه  ياددا＊ت  عمومي  الندې  د  استهالک  د  لپاره  کولو  محاسبه  مبلغ  د 
د  کالم   ٧ د  يادداشت  د  لپاره  کالم   ٢ د  پا３１  کاري  ددغ３  وک７ئ.  استفاده 
مبلغونو ＇خه استفاده وک７ئ. د هر －روپ مجموعي مبلغونه په الندې ډول 

و＊ا４ی:

١٠ الف – د ！ولو  هغو دوه کلنو شتمنيو  مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ 
درج ک７ئ چ３ په ۱۳۸۸ کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په ٥٠٪ 

(٠.٥) ک３ ضرب  او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ.

١٠ ب – د ！ولو هغو درې کلنو شتمنيو مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ 
درج ک７ئ چ３ په روان مالياتي کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په 

٣٣٪ (٠.٣٣) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ.

٢ کالم ک３  ١٠ج – د ！ولو هغو ＇لور کلنو شتمنيو مجموعي مبلغونه په 
په  مبلغ  دغه  شوې.  استفاده  ور＇خه  ک３  کال   ۱۳۸۸ په  چ３  ک７ئ  درج 

٤ کالم ک３ درج ک７ئ.  ٢٥٪ (٠.٢٥) ک３ ضرب او نتيتجه ３４ په 
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ک３  کالم   ٢ په  مبلغونه  مجموعي  شتمنيو  کلنو  پن％ه  هغو  ！ولو  – د  د   ١٠
درج ک７ې چ３ په روان مالياتي کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په 

٢٠٪ (٠.٢) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ.

کالم   ٢ په  مبلغونه  مجموعي  شتمنيو  کلنو  نيم  شپ８  هغو  ！ولو  د   - ١٠هـ 
ک３ درج ک７ئ چ３ په ۱۳۸۸ کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په 

٤ کالم ک３ درج ک７ئ. ١٥٪ (٠.١٥) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په 

ک３  کالم   ٢ په  مبلغونه  مجموعي  شتمنيو  کلنو  اوو  هغو  ！ولو  – د  ١٠و 
په  مبلغ  دغه  شوې.  استفاده  ور＇خه  ک３  کال   ۱۳۸۸ په  چ３  ک７ئ  درج 

٤ کالم ک３ درج ک７ئ.  ١٤٪ (٠.١٤) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په 

١٠ز – د ！ولو هغو لس کلنو شتمنيو مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ درج ک７ئ 
چ３ په ۱۳۸۸ کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په ١٠٪  (٠.١٠) ک３ 

ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ.

١٠ش- د ！ولو هغو شل کلنو شتمنيو مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ درج 
ک７ئ چ３ په ۱۳۸۸ کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په ٥٪ (٠.٥) 

ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ. 

١٠ت – د ！ولو  هغو ٥٠ کلنو شتمنيو مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ درج 
ک７ې چ３ په ۱۳۸۸ کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په ٢٪ (٠.٢) 

ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ. 

١٠ی- په روان مالياتي کال ک３ د استفاده شوو شتمنيو د مجموعي عادي 
ارقام  ١٠ت  تر  ＇خه  الف   ١٠ د  کالم   ٤ د  موخه  په  معلومولو  د  استهالک 

سره جمع ک７ل شي. 

يوا＄３ هغه ماليه ورکوونکي د چ＂ک استهالک ＇خه استفاده کولی شي 
مادې   ٤٧ د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  کال  لمريز   ١٣٨۷ د  چ３ 
شرايط پوره کوي. که چيرې دغه شرايط مو پوره ک７ي دي نو بيا د چ＂ک 

استهالک د مجرايي محاسبه ترسره ک７ئ. 

١١ کر＊ه – چ＂ک استهالک 
١١الف – د ！ولو  هغو دوه کلنو شتمنيو  مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ 
درج ک７ئ چ３ په روان مالياتي کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په 

٥٠٪ (٠.٥٠) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ. 
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١١ب - د ！ولو  هغو ＇لور کلنو شتمنيو  مجموعي مبلغونه په ٢ کالم ک３ 
درج ک７ئ چ３ په روان مالياتي کال ک３ ور＇خه استفاده شوې. دغه مبلغ په 

٢٥٪ (٠.٢٥) ک３ ضرب او نتيجه ３４ په ٤ کالم ک３ درج ک７ئ. 
١١ج – په روان مالياتي کال ک３ د استفاده شوو شتمنيو د مجموعي چ＂ک 
استهالک د معلومولو په موخه د ٤ کالم د ١١ الف  او ١١ ب ارقام سره 

جمع ک７ل شي. 

١٢ کر＊ه – په روان مالياتي کال ک３ د استفاده شوو شتمنيو د مجموعي 
استهالک د معلومولو په موخه د ١٠ک او ١١ج کر＊３ سره جمع ک７ئ او 

السته راغلی مبلغ په دغه برخه ک３ درج ک７ئ. 

دوهمه برخه: په تيرو کلونو ک３ استفاده شوې شتمن９
١٣ کر＊ه – په تيرو مالياتي کلونو ک３ د استفاده شوو شتمنيو د مجموعي 
شوو  استفاده  ！ولو  د  ک３  کلونو  تيرو  په  موخه  په  معلومولو  د  استهالک 

شتمنيو  د استهالک ！ول مبلغونه سره جمع ک７ئ. 

١٤ کر＊ه – د ！ولو شتمنيو لپاره مجموعي استهالک
۱۲  او ۱۳ کر＊ه سره جمع ک７ئ. السته راغلی مبلغ دلته او

په  فورم３  (دهغ３   ک７ئ  درج  ک３  کر＊ه   ۲۵۰ په  اظهارلیک  مالیاتي  د   
د  دا  وک７ئ)  مراجعه  ته  الر＊ونو  ＄ان／７و  بشپ７وئ  ی３  به  تاس３  چ３  هکله 

۱۳۸۸ مالیاتي کال لپاره دستاس３ داستهالک مجموعي مجرايي ده.
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يادونه
ددې لپاره چ３ د استهالک 

مجرايي ترالسه ک７ئ نو تاس３ 
بايد د شتمن９ مالکيت او 
قيمت ثابت ک７ئ. ！ول هغه 

حساب 請ورتونه ، رسيدونه او 
نور اړوند سندونه له ＄ان سره 

وسات９ تر ＇و د شتمن９ ارز＊ت 
او دا چ３ ستاس３ اقتصادي 

نهاد، اداره يا مؤسسه د هغ３ 
مالک دی، په اثبات رسوي. 
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مالياتي فورم３ او معلومات 
د  وزارت  مالي３  د  لپاره  معلوماتو  اونورو  الر＊ودونو  فورمو،  مالياتي  د   
www.mof. ﾦاپه  دفترونو  ايز  سيمه  دمستوفيت  رﾦاست،   دلوى  عوايدو 
د  تاس３  چ３  چﾧرته  ته  بر４＋ناپا３１  معلوماتو  دمالﾧاتي  ک３   gov.af/tax
شئ،  کوالى  ترالسه  هم  قانون  دمالﾧاتو  باندې  پرعاﾦداتو  کال   ۱۳۸۷

مراجعه وک７ئ. 

يادونه
په  www.mof.gov.af/tax  ک３ 
دمالﾧه ورکوونکي  دمعلوماتو  

پا１ه دمالﾧه ورکوونکي لپاره 
اسانه کوي چ３  دکار وړ 

معلومات السته راوړي  تر＇و 
خپل３ اړتﾧاوې پوره ک７ي. په 

دغه پا１ه ک３ مالﾧه ورکوونکى 
کولى شي د ۱۳۸۷ کال 

دمالﾧاتو  باندې  پرعاﾦداتو 
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 
تعلﾧماتنامه  دقانون  دمالﾧاتو 

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

قانون هره ماده زﾦاتره وخت د 
کومکي بﾧل／و په مرست３ سره 

په جال تو－ه تشرﾦح 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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