مقدمه
بخاطر گرفتن کسرات مصارف ساختمان و سایر سرمایه های ثابت ،الزم است تا آنها را
جزء استهالکات محسوب کرد .این
بدان معنی است که با توجه به نوع سرمایه ثابت شما قسمت از قیمت آن را هر سال در
مدت زمان معین کسر می نمائید .مدت زمان کسرات مجاز بر مبنای «استفاده مؤثر»
از داراییهای ثابت یا مدت زمان ستندرد که بسیاری از داراییهای ثابت همان نوع می
تواند در شرکت استفاده گردد ،می باشد .بخاطر گرفتن استهالک مجاز ،شما باید شواهد
مستند داشته باشید (سند خریداری و قیمت).
استهالک ستندرد
زمانیکه قیمت داراییهای ثابت قابل استهالک از شواهد مستند تعیین گردید ،مصارف
استهالک که احتما ًال هرسال کسر می گردد ،تابع احکام ذیل خواهد بود:
 1همه شرکتها ،نهادها ،و تشبثات باید فیصدیها و ستندردهای ذیل را در ارتباط با
استهالک ساختمان ،ماشین آالت و سایر دارائی های قابل استهالک تشبث خود
در نظر بگیرند*
 2فیصدی بر مبنای قیمت می باشد
 3استهالک مجاز یک تخفیف سالیانه می باشد .چنانچه مالیه دهنده نتواند یا از یک
مبلغ کم نشان داده شده در سال کسر نماید ،او نمی تواند از استهالک نشان داده
نشده یا مبلغ کم نشان داده شده در یک سال دیگر کسر نماید.
جدول ذیل مدت استفاده مؤثر و فیصدی قابل مجرائی استهالک برخی از دارائی های
را نشان می دهد که بطور معمول در تشبث استفاده میگردد .این جدول را در مطابقت با
فورمه ذیل جهت تعیین استهالک مجاز استفاده کنید.
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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.

زمانیکه مالیه دهنده موفق به
ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش
نمی گردد ،جریمه باالی وی
طبق قانون مالیات بر عایدات
سال  1387کشور وضع میگردد.
ارائه اظهارنامه مالیاتی حتی
زمانیکه در یک مرحله مکلفیت
مالیاتی هم وجود نداشته باشد،
قابل تطبیق میباشد .مالیه دهنده
بمنظور جلوگیری از پرداخت
جریمه باید اظهارنامه مالیاتی
خویش را حتی اگر مکلفیت
مالیاتی هم نداشته باشد ،ارائه
بدارد و در آن ذکر نماید که در
این مرحله مالیه قابل تادیه
نمیباشد.

شماره

دارائی

1

از  1تا  2تن

1

2
3
4
5
6
7
8

از  1تا  2تن

مالیه
 2600افغانی

اضافه از  2تا  3تن

 3400افغانی

اضافه از  4تا  5تن

 5000افغانی

اضافه از  3تا  4تن

اضافه از  5تا  6تن
اضافه از  6تا  8تن

اضافه از  8تا  10تن

 4200افغانی

 6000افغانی
 7500افغانی
 9000افغانی

اضافه از  10تا  12تن

 10500افغانی

10

اضافه از  14تا  16تن

 13500افغانی

12

اضافه از  18تا  20تن

9

11

13
2

15
2

اضافه از  12تا  14تن
اضافه از  16تا  18تن

اضافه از  20تا  25تن
بیشتر از  25تن

بیشتر از تناژ مجاز باالی اکسل یک تریلر
عرادجات مسافر بری

1

تاکسی با ظرفیت  3تا  5مسافر

3

مینی بس الی  14سیت

2

4

5

6

7

تاکسی با ظرفیت بیش از  5مسافر
سایر بسها از  15الی  21سیت

سایر بسها از  22الی  29سیت

سایر بسها از  30الی  39سیت

سایر بسها از  40الی  49سیت

 12000افغانی
 15000افغانی

 16500افغانی

 18500افغانی

 18500افغانی و  500افغانی فی تن اضافی

باالی  500کیلو گرم سپس  200افغانی فی تن
 2000افغانی

 2000افغانی  200افغانی فی سیت اضافی
 2600افغانی

 4000افغانی

 6000افغانی

 7000افغانی

 7500افغانی

ماده  47قانون مالیات بر عایدات سال  1387یک استثنای در مورد حکم فوق قایل می
باشد ،تشبثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی
ثبت و راجستر شده باشند  ،از تاریخ اول سرطان سال  1383مستحق مجرایی استهالک
سریع سرمایه ثابت می گردند .استهالک سریع را در پاراگراف ذیل ببینید.

استهالک سریع

چنانچه شما واجد شرایط استهالک سریع ذکر شده در ماده  47قانون مالیات بر عایدات
باشید می توانید از استهالک قابل مجرائی دارایی های قابل استهالک قرار ذیل
برخوردار گردید:
برای تعمیر مدت چهارسال.
•
برای سایر دارائی های ثابت مدت دو سال.
•
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شما می توانید از استهالک قابل مجرائی ساختمانها و سایر دارایی های قابل استهالک
با مبلغ مساوی هرسال مالی استهالک برخوردار گردید .چنانچه دارائی قابل استهالک در
اختیار تشبث برای مدت کمتر از نصف سال باشد ،استهالک محاسبه گردیده و برای نصف
سال مجرائی داده میشود .اگر دارائی قابل استهالک برای مدت بیشتر از نصف سال در
اختیار تشبث باشد ،استهالک محاسبه گردیده و برای یک سال مجرائی داده میشود .اگر در
نتیجه این مقرره ،شما دارایی خود را برای  2سال یا  4سال مالی به صورت کامل استهالک
نکرده باشید ،سپس می توانید باقی استهالک را درست بالفاصله در سال بعدی ادعا کنید.
مثال :یک شرکت سهامی افغانی تجهیزات را در آخر ماه سال  1388به مبلغ
 10,000,000افغانی خریداری مینماید .شرکت سهامی مذکور مستحق ادعای مبلغ 00
افغانی استهالک در سال  1388و مبلغ  5,000,000افغانی استهالک در سال  1389و
 2500000افغانی استهالک در سال  1390میباشد.

یادداشت استهالک

یادداشت استهالک (به نمونه ذیل مراجعه گردد) یک راه آسان تعقیب دارائی ها
و محاسبات استهالک می باشد .از این یادداشت می توان  )1برای پیگیری هردو
استهالک معمولی و سریع استفاده کرد )2 ،برای هر سال یک یادداشت جداگانه
داشته باشید )3 .دارائی ها را از سال قبلی به یادداشت جدید انتقال دهید ،و دارائی
های تعیین شده جدید را در سال جدید اضافه کنید .در زیر مثالی از یادداشت آمده
است .فورمه مکمل ثبت استهالک با رهنمأی آن در عقب این رهنمود موجود می
باشد .شما می توانید نقل های اضافی این مواد را از ریاست عواید یا مستوفیتهای
والیات تان دریافت کنید.
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فورمه استهالک
ﻳﺎدداﺷﺖ اﺳﺘﻬﻼﮎ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
1ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

) (2وﺿﻊ
اﺳﺘﻬﻼﮎ

ﻗﻴﻤﺖ
ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺒﻨﺎهﺎ

4ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﮑﺎر
ﮔﻴﺮﯼ

5ﻗﻴﻤﺖ هﻨﮕﺎم ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﯼ

ﻣﺒﻨﺎﯼ اﺳﺘﻬﻼﮎ
)ﺳﺘﻮن ) 5ﺿﺮب
ﺳﺘﻮن6

6ﻓﻴﺼﺪﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
در ﺗﺠﺎرت

اﺳﺘﻬﻼﮎ
8ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ

9ﻧﻮرم
ﻓﻴﺼﺪﯼ

10ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت

اﺳﺘﻬﻼﮎ
ﻗﺎﺑﻞ وﺿﻊ
)ﺳﺘﻮن 5
ﺿﺮب ﺳﺘﻮن
 7ﺿﺮب
ﺳﺘﻮن ( 8

12ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺪﻩ در ﺁﺧﺮ
ﺳﺎل)ﺑﻪ رهﻨﻤﻮدهﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

فورمه ذیل جهت محاسبه استهالکات قابل مجرایی سال جاری استفاده می
گردد .از این فورمه یا فورمه که در رهنمود اظهارنامه آمده است و شما آن را
تکمیل خواهید کرد ،استفاده کنید.

رهنمودهای سطر به سطر فورمه استهالک

قسمت  :1سرمایه های استفاده شده در سال جاری از این بخش برای محاسبه
استهالکات قابل مجرای سرمایه استفاده شده توسط شرکت در جریان سال
مالیاتی استفاده کنید.

سطر  – 10استهالکات معمولی

برای محاسبه استهالکات معمولی می توان از جدول ستندرد استهالک استفاده
کرد و این جدول برای بسیاری از مالیه دهنده ها کاربرد دارد .از یادداشت عمومی
استهالک ذیل جهت محاسبه مبلغ استهالک هر سرمایه بکار گرفته شده در
شرکت استفاده کنید .ارقام ستون  7یادداشت را جهت ستون  2این فورمه بکار
گیرید .مجموع هر گروپ رده بندی شده را مانند ذیل نشان دهید:
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 10الف – مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که دو سال عمر دارند و از آن در سال
مالیاتی استفاده شده را در ستون  2درج کنید .این مبلغ را با  50فیصد ( )0.5ضرب و
حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ب – مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  3سال عمر دارند و از آن در در سال
مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  33فیصد ( )0.33ضرب و
حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ت – مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  4سال عمر دارند و از آن در در سال
مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  25فیصد ( )0.25ضرب و
حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ث – مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  5سال عمر دارند و از آن در در
سال مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  20فیصد ( )0.2ضرب
و حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ت  -مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  6.5سال عمر دارند و از آن در در
سال مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  15فیصد ( )0.15ضرب
و حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ج  -مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  7سال عمر دارند و از آن در در سال
مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  14فیصد ( )0.14ضرب و
حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10چ  -مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  10سال عمر دارند و از آن در در
سال مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  10فیصد ( )0.1ضرب
و حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10ح  -مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  20سال عمر دارند و از آن در در
سال مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  5فیصد ( )0.05ضرب
و حاصل آن را در ستون  4بنویسید
 10خ  -مجموع مبلغ قیمت همه سرمایه های که  50سال عمر دارند و از آن در در
سال مالیاتی استفاده شده را در ستون  2بنویسید .این مبلغ را با  2فیصد ( )0.02ضرب
و حاصل آن را در ستون  4بنویسید.
 10د – مجموع استهالک معمولی سرمایه استفاده شده در عرضه خدمات در سال
جاری :ستون  4اقالم  10الف تا  10خ را باهم جمع کنید
فقط مالیه دهنده های که واجد شرایط ماده  47قانون مالیات بر عایدات سال 1387
باشند می توانند از استهالک سریع استفاده نمایند .اگر شما واجد شرایط هستید،
استهالک قابل مجرای خود را محاسبه کنید.
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سطر  – 11استهالک سریع
 11ت – مجموع استهالک سریع سرمایه استفاده شده جهت عرضه خدمات در سال
مالیاتی :ستون  ،4اقالم  11الف و ب را باهم جمع کنید.
سطر  – 12مجموع استهالک سرمایه های استفاده شده در سال جاری .سطح  10د و
 11ت باهم جمع و حاصل را اینجا درج کنید.
قسمت  : 2سرمایه استفاده شده در سالهای قبلی
سطر  – 13مجموع استهالک سرمایه استفاده شده جهت عرضه خدمات در سالهای
قبلی
همه مبالغ استهالک تمام سرمایه های استفاده شده جهت عرضه خدمات در سالهای قبلی
را باهم جمع کنید.
سطر  – 14مجموع استهالک همه سرمایه ها
سطر  12و  13را باهم جمع و حاصل آن را در اینجا و سطر مناسب اظهارنامه مالیاتی
درج کنید(رهنمود های مخصوص فورمه های که باید تکمیل کنید را ببینید) .این
مجموع استهالک مجرایی سال در سال مالیاتی شما می باشد.

معلومات را در کجا می توان یافت؟

فورمه های مالیاتی و رهنمودها به صورت رایگان به شکل چاپی و الکترونیکی
از ادارات ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ،مستوفیت های محل یا درصفحه
انترنتی ریاست عمومی عواید یعنی  http://www.ard.gov.afقابل دریافت
بوده و از طریق صفحه انترنتی میتوانید نقل قانون مالیات برعایدات سال 1387
را نیز بدست آرید .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  1387و 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.
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ﻓﻮرﻣﻪ اﺳﺘﻬﻼﮎ

Depreciation Worksheet
Part 1: Assets Placed in Service in the Current Year

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد:1 ﻗﺴﻤﺖ
 اﺳﺘﻬﻼﮎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ١٠

10 Ordinary depreciation
( را ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺿﺮب ﮐﻨﻴﺪ2 ا ﺳﺘﻬﻼﮎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮاﯼ )ﺳﺘﻮن
(4) Depreciation deduction (Multiply column 2 by
column 3)

(3) ﻗﻴﻤﺖ

ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻬﻼﮎ

ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

50%
33%
25%

14%
10%

١٠

AFS

3-year property

10b

اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ﺳﺎﻟﻪ4 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

١٠

AFS

4-year property
 ﺳﺎﻟﻪ5 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

10c
10d

اﻓﻐﺎﻧﯽ

5-year property
 ﺳﺎﻟﻪ6.5 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

AFS

6.5-year property

10e

Total depreciation for all assets (add
14 amounts on lines 12 and 13 and enter
here and on line 250 of tax return)

١٠

اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ﺳﺎﻟﻪ7 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

١٠

AFS

7-year property

10f

اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ﺳﺎﻟﻪ10 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

١٠

AFS

10-year property

10g
١٠
10h

2%

اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS

 ﺳﺎﻟﻪ50 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
50-year property

10i

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

(3) Rate

١٠

ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼﮎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
10  را ﺑﺎ ﺳﺘﻮن4  ﺷﺪﻩ ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ )ﺳﺘﻮن١٠
(اﻟﻒ ﺑﺎهﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﺪ

( اﺳﺘﻬﻼﮎ ﺳﺮﻳﻊ )راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ١١
ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺘﻬﻼﮎ

ﻗﻴﻤﺖ

(2) Basis for depreciation

ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
(1) Classification of property

اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ﺳﺎﻟﻪ2  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ١١

AFS

2-year property

اﻓﻐﺎﻧﯽ

 ﺳﺎﻟﻪ4 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

١١

AFS

4-year property

11b

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

Part 2: Assets Placed in Service in Prior Years
Total depreciation for assets placed in
service in prior years

١٠

 ﺳﺎﻟﻪ20 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

25%

13

10a

20-year property

50%

Total depreciation for assets place in
service in current year (add lines 10k

 ﺳﺎﻟﻪ3 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

AFS

11 Accelerated depreciation (see instructions for who qualifies)

12

اﻓﻐﺎﻧﯽ

اﻓﻐﺎﻧﯽ

5%

Total accelerated depreciation for assets
11c place in service in current year (add
column 4, items 11a and 11b)

2-year property

AFS

15%

( ﺿﺮب ﮐﻨﻴﺪ3  را ﺑﺎ ﺳﺘﻮن2 اﺳﺘﻬﻼﮎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮاﯼ )ﺳﺘﻮن
(4) Depreciation deduction (Multiply column 2 by
column 3)

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

20%

Total ordinary depreciation for assets
10k place in service in current year (add
column 4, items 10a through 10i)

 ﺳﺎﻟﻪ2  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ١٠

اﻓﻐﺎﻧﯽ

11a

ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼﮎ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ
 را ﺑﺎﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯼ4  در ﺳﺎل ﺟﺎرﯼ )ﺳﺘﻮن١١
( ب ﺑﺎهﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﺪ11  اﻟﻒ و11
١٢
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ:2 ﻗﺴﻤﺖ

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

AFS

اﻓﻐﺎﻧﯽ

7

ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼﮎ وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ

١٣

ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼﮎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎ )ﻣﺒﻠﻎ
 ﺑﺎهﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﺪ و اﻳﻨﺠﺎ و13  و12  ﺳﻄﺮ١۴
( درج ﮐﻨﻴﺪ250 ﺳﻄﺮ

یاداشت
بخاطر وضع استهالک ،شما
باید مالکیت و قیمت سرمایه
را ثبوت کنید .همه صورت
حسابها و رسیدها و سایر
اسناد که مصارف سرمایه
و ملکیت شما را در شرکت،
نهاد یا مؤسسه ثابت کند
نگهداری کنید.

فورمه های مالیاتی و رهنمودها به صورت رایگان به شکل چاپی و الکترونیکی
از ادارات ریاست عمومی عواید وزارت مالیه ،مستوفیت های محل یا درصفحه
انترنتی ریاست عمومی عواید یعنی  http://www.ard.gov.afقابل دریافت
بوده و از طریق صفحه انترنتی میتوانید نقل قانون مالیات برعایدات سال 1387
را نیز بدست آرید .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  1387و 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.afروند
دریافت معلومات مفید و مورد
نیاز را به مالیه دهنده ساده تر
ساخته است .این صفحه حاوی
قانون مالیات برعایدات سال
 ،1387اطالعیه 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.

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی عواید
۱۳۹1

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Finance
Afghanistan Revenue Department
1391
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www.ard.gov.af

د افغانستان اسالمی جمهوریت
د مالیی وزارت
د عوایدو لوی ریاست
۱۳۹1

