SIGTAS Document No
جمهوری اسالمی افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Finance
Afghanistan Revenue Department

وزارت مالیه

ریاست عمومی عواید
Version-2011-01-045-001-ED

_________________:دوره مالیاتی

Tax Period:_____________________
Withholding Tax on Contractors Withholding
Calculation and Bank Deposit Form

فورمه محاسبه مالیه موضوعی قراردادی ها و تحویلی بانک

Section 1: Payer Information
1

Taxpayer Identification Number

2

Name of Payer

3

Name of Enterprise

4

Address of Payer

Name and Street
Village
5 Telephone Number

c c c c c c c c c c

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده
اسم تادیه کننده
اسم نهاد
آدرس تادیه کننده

District

Province
شماره تلیفون
پست الکترونیکی

6 Email Address

Withholding Calculation
: مورد استفاده قراردادی های دارای جواز:بخش دوم

Section 2: Use for contractors who have Business License:

مجموع مبلغ قابل پرداخت

10 Total payment amount

) گردد۲%  ضرب۱۰ مالیه وضع شده (سطر

20 Tax withheld (Multiply Line 10 by 2%)

: مورد استفاده قراردادی های فاقد جواز:بخش سوم

Section 3: Use for contractors who do not have Business License:
مجموع مبلغ قابل پرداخت

30 Total payment amount

) گردد۷%  ضرب۳۰ مالیه وضع شده (سطر

40 Tax withheld (Multiply Line 30 by 7%)
Total Withheld Tax (Add Line 20 with Line
50
40)
60 Self Assessed Penalties
Total Tax and Penalties (Add line 50 and
70
60)

) گردد۴۰ جمع سطر۲۰ مجموع مالیه وضع شده (سطر
جرایم سنجش شده خودی
) جمع گردد۶۰  و۵۰ مجموع مالیه و جرایم (سطر

I affirm that the information contained in this form is true and accurate
امضای تادیه کننده

Payer's Signature

Date ___________________:تاریخ
 فورمه تحویلی بانک:بخش چهارم

Section 3: Bank Deposit Form
دافغانستان بانک

نمبر حساب قابل کریدیت

وزارت مالیه
نمبر حساب فرعی

Da Afghanistan Bank

Credit account number

Ministry of Finance

c c c

Subaccount#
Document Number

400

شماره مسلسل

c c c c c c c c c c

Taxpayer Identification Number

Afghani amount in figures and words

نقدی
مهر و امضای صراف
Cashier's
Signature/Stamp

Cash

مجموع

امضای بررس
Verification Signature

Total

 سفید/وزارت مالیه

 سبز/صراف بانک

 زرد/وزارت مالیه

Ministry of Finance/White

Cashier/Green

Ministry of Finance/Yellow

نمبر سند سیگتاس

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه

ریاست عمومی عواید

1-045-001-ED

دوره مالیاتی_________________:

فورمه محاسبه مالیه موضوعی قراردادی ه
بخش اول :معلومات تادیه کننده
۱

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

۲

اسم تادیه کننده

۳

اسم نهاد

٤

آدرس تادیه کننده

قریه
نمبر و سرک
 ٥شماره تلیفون
٦

ناحیه /ولسوالی

پست الکترونیکی

محاسبه مالیه موضوعی
بخش دوم :مورد استفاده قراردادی های دارای جواز:
۱۰

مجموع مبلغ قابل پرداخت

۲۰

مالیه وضع شده (سطر  ۱۰ضرب  ۲%گردد)

بخش سوم :مورد استفاده قراردادی های فاقد جواز:
 ۳۰مجموع مبلغ قابل پرداخت
۴۰

مالیه وضع شده (سطر  ۳۰ضرب  ۷%گردد)

و

 ۵۰مجموع مالیه وضع شده (سطر  ۲۰جمع سطر ۴۰گرد
 ۶۰جرایم سنجش شده خودی
 ۷۰مجموع مالیه و جرایم (سطر  ۵۰و  ۶۰جمع گردد)

بدین وسیله تصدیق می نمایم که معلومات مندرج فو

تاریخ___________________:
بخش چهارم :فورمه تحویلی بانک
120304 c
نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

c c c c c c c c

مبلغ افغانی به عدد و حروف

مالیه دهنده /آبی
Taxpayer/Blue

