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د مالیې وزارت سرپرست د دې وزارت د کړنو راپور
جمهور رئیس ته وړاندې کړ

وضعیت جمع آوری عواید ملی
و مصرف بودجه به سطح
حکومت
وزارت مالیه با اداره تدارکات ملی تفاهمنامۀ دوجانبه را در مورد
همآهنگ سازی سیستم های معلوماتی ادارات متذکره به امضاء رسانید

مالیې وزارت لخوا د کورنۍ پلټنې د مقررې مسوده نظر غوښتلو ته
وړاندې شوه

د افغانستان اسالمي جمهوریت جاللتماب جمهوررئیس محمد
اشرف غني تېره ورځ د مالیې وزارت له رهبري پالوي
سره په کتنه کې ،د یاد وزارت د کړنو راپور او پالنونه
واورېدل.
په دغه کتنه کې چې په ارګ کې ترسره شوه ،د مالیې
سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام
ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي د
بودجې د مصرف او د عوایدو راټولولو دڅرنګوالي په اړه
خپل راپور جاللتماب جمهوررئیس ته وړاندې کړ.
همداراز د مالیې وزارت سرپرست د راتلونکي کال د
بودجې جوړولو او په راتلونکو دوو میاشتو کې د بودجې د

مصرف په اړه چې  ۱۳۹۸مالي کال پای ته رسېږي ،د
وزارت د چمتو والي او پالنونو راپور جاللتماب
جمهوررئیس ته وړاندې کړ.
جاللتماب جمهوررئیس د راپور تر اورېدو وروسته د مالیې
وزارت له کارونو خوښي وښوده او د یاد وزارت مسوولینو
ته یې الرښوونه وکړه چې د عوایدو راټولولو او مصرف په
برخه کې د هیواد له ټولو والیانو سره الزمه همغږي وکړي.
جاللتماب جمهوررئیس زیاته کړه ،د عادي او انکشافي
بودجې د مصرف او عوایدو راټولولو په برخه کې د مالیې
وزارت برنامې او اقدامات د ستاینې وړ دي.

وضعیت جمع آوری عواید ملی و مصرف بودجه به سطح
حکومت
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گزارش کارکردها و فعالیت های شانرا استماع نمود.به اساس گزارش های ادارات متذکره در سال مالی  ۱۳۹۸وضعیت جمع آوری
عواید ملی و مصرف بودجۀ ،بخصوص بودجه انکشافی ،رو به بهود می باشد .تا اکنون وزارت مالیه توانسته است که  ۱۶۰میلیارد
افغانی عواید ملی را جمع آوری نماید که در مقایسه با سال مالی  ۱۳۹۷در زمان مشابه در حدود  ۱۰میلیارد افزایش را نشان می دهد.
که از جمله عواید جمع آوری شده ۶۶ ،میلیارد افغانی آن از بخش گمرکات و  ۹۴میلیارد آن از بخش عواید بدست آمده است.همچنان از
آغاز سال روان مالی الی اکنون از مجموع بودجه ملی  ۳۱۸میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است که  ۷۱.۷فیصد مجموع بودجه
ملی را تشکیل می دهد که در مقایسه با سال گذشته  ۳۴.۵میلیارد افزایش را نشان می دهدکه از جمله مصرف بودجه انکشافی از آغاز
سال مالی  ۱۳۹۸تا اکنون  ۹۲میلیارد افغانی ( )٪۶۲می باشد که در مقایسه با سال گذشته  ۹.۵میلیارد افزایش را نشان می دهد.
مصرف بودجه عادی از آغاز سال مالی  ۱۳۹۸تا اکنون  ۲۲۶میلیارد افغانی می باشد.
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در این نشست ،سرپرست وزارت
مالیه به مسئولین مربوطه هدایت
داد تا به منظور جمع آوری بهتر
عواید ملی باید با سائر وزارتخانه
ها و والیان همآهنگی الزم
صورت بگیرد.
وی همچنان هدایت داد که باید به
دوسیه های مالیاتی که در ادارات
باقی مانده است به اسرع وقت
رسیدگی صورت گرفته و فیصله
های نهائی صادر گردد.
محترم قیومی تاکید ورزید که باید
اموال وارداتی بشکل کامل تشریح
گردیده و علیه تغییر جنس و
قاچاق

اموال

مبارزه

جدی

صورت بگیرد تا عواید ملی
نسبت به سال گذشته به شکل قابل
مالحظه افزایش یابد
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وزارت مالیه با اداره تدارکات ملی تفاهمنامۀ دوجانبه را در مورد
همآهنگ سازی سیستم های معلوماتی ادارات متذکره به امضاء
رسانید

محترم ولید تمیم ،سرپرست معینیت عواید و گمرکات به

وی افزود ":ما جهت شفافیت بیشتر و تسریع روند

تاریخ  ۸عقرب  ۱۳۹۸تفاهمنامه دوجانبه را با محترم

خدمات همواره تالش کردیم تا سیستم ها را الکترونیکی

ویس رحیمی معاون مسلکی اداره تدارکات ملی به منظور

بسازیم و آن را با سیستم های دیگر ادارات به خصوص

وصل نمودن سیستم های الکترونیکی اداره تدارکات ملی

وزارت

نمایم".

با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به امضاء رسانید.

محترمه آمنه احمدی ،رئیس عمومی عواید وزارت مالیه

در مراسم امضای تفاهمنامۀ مذکور محترمه آمنه احمدی،

در رابطه به امضای تفاهمنامۀ متذکره گفت.":این

رئیس عمومی عواید وزارت مالیه ،شماری از رؤسا و

تفاهمنامه برای مراجعین و قرار داد کنندگان تسهیالت

کارمندان وزارت مالیه و ادارۀ تدارکات ملی اشتراک

الزم را ایجاد خواهد کرد ،وصل نمودن سیستم های

داشتند.

معلوماتی ریاست عمومی عواید وزرات مالیه با اداره

محترم داکتر ولید تمیم ،سرپرست معینیت عواید و

تدارکات ملی باعث از بین رفتن تبادله معلومات بشکل

گمرکات در رابطه به امضای تفاهمنامه مذکور گفت":

استعالم و اسناد کاغذی گردیده و هر دو نهاد میتوانند که

امضای این تفاهمنامه یک گام بزرگ بسوی تطبیق

معلومات را به اسرع وقت و بشکل آنالین بدست

اصالحات ،افزایش عواید ملی ،شفافیت در تصفیه مالیات

بیاورند".

شرکت ها و ایجاد تسهیالت شرکت های که با اداره

قابل تذکر است که هدف از امضا تفاهمنامه دوجانبه

تدارکات ملی قرار داد داشته باشند ،می باشد که در نهایت

میان وزارت مالیه و ادارۀ تدارکات ملی ایجاد شفافیت

شد"

در جمع آوری عواید ملی ،جلوگیری از کتمان و فرار

سرپرست معینیت عواید و گمرکات ضمن تاکید بر

مالیاتی ،جلوگیری از بروکراسی و جعل اسناد ،حصول

همکاری های دوامدار با اداره تدارکات ملی از امضای

اطمینان از تصفیۀ وجایب مالیاتی شرکتهای قرارداد

کرد.

گیرنده و مدیریت بهتر قرارداد ها می باشد .که سیستم

محترم ویس رحیمی ،معین مسلکی اداره تدرکات ملی

های یادشده با استفاده از تصدیق نامه بین المللی

گفت ":این تفاهمنامه دو جانبه یک ابتکار خوب برای

)(SSLوصل شده است تا از امنیت ،محرمیت و دقت

ساختار های اداری می باشد که باعث تطبیق اصالحات و

در معلومات تبادله شده اطمینان بخشد و در ضمن با

جلوگیری از ضیاع وقت گردیده و امور مربوطه را

ایجاد فضای مصئون در شبکه انترنتی ،از معلومات

سرعت می بخشد .وی افزود تعهد ما اینست که مسئولیت

حساس محافظت صورت گیرد.

باعث

این

خود

کفایی

تفاهمنامه

اقتصادی

ابراز

خواهد

خرسندی

های خویشرا در قبال این تفاهمنامه با جدیت تمام و وقت
معین آن تطبیق نماییم".

مالیه

و

بانک

ها

وصل

دستگیری  ۶۰سیت موبایل
مختلف النوع در میدان هوائی
بین المللی حامد کرزی

یکتن مسافر که از کشور امارات متحده عربی به
کابل عزیمت نموده و میخواست  ۶۰سیت موبایل
مختلف النوع را بطور قاچاق و بدون پرداخت
محصول گمرکی وارد کشور نماید ،حین تالشی
فزیکی و اکسری لوازم مسافر مذکور توسط
موظفین گمرک میدان هوائی بین المللی حامد
کرزی در صالون ورودی ترمینل میدان متذکره
دستگیر گردید.

شخص مظنون  ۵۲سیت موبایل مختلف النوع را
در بکس های دستی خویش بطور ماهرانه جابجا
نموده بود .زمانیکه محموله همراه وی در ماشین
اکسری قرار می گیرد ،درمانیتور اکسری
مشکوک به نظر می رسد ،منسوبین گمرک
میدان بین المللی حامد کرزی بعد از تالشی
فزیکی مظنون و بکس های دستی اش به تعداد
 ۵۲سیت موبایل آیفون و سامسونگ را از بکس
ها و  ۸سیت موبایل را از جیب های وی بدست
می آورند .که فعال شخص مذکور دستگیر
گردیده و جهت تحقیقات بیشتر به ارگان های
عدلی و قضائی سپرده شده است.
قابل تذکر است که وزارت مالیه متعهد به تطبیق
قوانین نافذه و مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق
اموال می باشد و جهت جلوگیری از صادرات و
واردات غیر قانونی کاالها و اقالم تجارتی،
وسایل و تجهیزات پیشرفته را در گمرک میدان
هوائی بین المللی حامد کرزی و سائر گمرکات
کشور نصب نموده است.
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د مالیې وزارت لخوا د کورنۍ
پلټنې د مقررې مسوده نظر
غوښتلو ته وړاندې شوه
د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی ریاست له لوري د کورنۍ پلټنې د
مقررې مسوده ترتیب او تېره ورځ د لړم میاشتې په  ۸مه نېټه د یو
ورځني ورکشاپ له الرې د نظر غوښتلو لپاره د ټولو وزارتونو د
کورنیو پلټنو له رئیسانو سره شریکه شوه.
د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی رئیس ښاغلي محمود قادري د
یادې مقررې د مسودې په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل او هغه
یې د کورنۍ پلټنې د اجرااتو یوشان کولو لپاره اساسي ګام وباله.
ښاغلي قادري د ورکشاپ له ګډونوالو څخه وغوښتل چې د یادې
مقررې په اړه له پوره غور وروسته خپل نظرونه او وړاندیزونه له
موږ سره شریک کړي.
د یادونې وړ ده چې په یاد ورکشاپ کې د  ۲۶وزارتونو د کورنیو
پلټنو رئیسانو ګډون وکړ.

د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست خبرتیا
د عوایدو لوی ریاست د خصوصي سکټور د مالتړ او د

د افغانستان په مالیاتي ادارو کې د مالیاتو د

اسانتیا د رامینځته کولو لپاره ژمن دی او په عین حال کې

لومړنۍ تصفیې پروسه

هڅه کوي چې د مالیه ورکوونکیو لپاره چټک او پر خپل
وخت خدمتونه وړاندې کړي.

د عوایدو لوی ریاست د رېفورمونو او د غوره او پر خپل
وخت د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د کاري پروسو د ساده
کولو په لړ کې د مالیاتو د تصفیې پروسه په دوو مواردو کې
ساده شوې ده.

همدا راز د یادولو ده چې د عوایدو لوی ریاست د برېښنایي
اظهارلیک د سیسټم د معرفي کولو سره خپل آنالین خدمتونه
پرانیستي دي او مالیه ورکوونکي هڅوي چې له دغه سیسټم
څخه په گټې اخیستلو سره د اداري بیروکراسۍ او د اسنادو د

- ۳فورمهای م۱۶ -
- ۴فورمهای ربعوار مالیه انتفاعی
- ۵فورمهای مالیات موضوعی (معاشات ،کرایه ،قراردادی
وغیره)
ب -قبالً پروسه تصفیه ابتدایی مالیات در ادارات مالیاتی
زمانگیر بود ،فعالً به اساس ماده  ۵۹قانون اداره امور
مالیات ،پروسه تصفیه ابتدایی مالیات طی  ۲۱روز در
ادارات مالیاتی صورت میگیرد.

الف -مخکې د مالیاتي حسابونو د تصفیې او د هغو د

وړاندې کولو تکلیف ونهگالي او د هیڅ ډول فزیکي مالي

پړاوونو د طی کولو لپاره د عوایدو لوی ریاست  ۱۳مالي

سندونو له وړاندې کولو پرته د مالیاتي حسابونو د تصفیې

بنا ًء از تمام مالیه دهندهگان تقاضا بعمل میاید که طی ۲۱

حمایتي سندونو ته اړتیا لرله او اوسمهال مالیه ورکوونکي د

پروسه پیل او بشپړه کړي.

روز باید خود را به شرایط ادارات مالیاتی عیار نمایند ،در

الندېنیو مواردو له مخې یوازې د  ۵مالي حمایتي سندونو پر
وړاندې کولو مکلف دي:

که په مالیاتي ادارو کې د پورتنیو فعالیتونو د ترسره کولو پر
مهال له ستونزو سره مخ کېږئ ،نو د مهربانۍ له مخې له

- ۱مالیاتي اظهارلیک او بیالنس شیټ
- ۲د جواز کاپۍ
- ۳د م ۱۶ -فورمې

 ۱۰۰۰اړیکشمېرې سره اړیکه ونیسئ.

غیر آن یوزر مالیه دهنده در سیستم مالیاتی مسدود خواهد
گردید.
ریاست عمومی عواید متعهد برای ایجاد سهولت و حمایت
از سکتور خصوصی بوده و همواره تالش مینماید که

اطالعیه ریاست عمومی عواید ،وزارت مالیه

خدمات سریع و به موقع را برای مالیه دهندهگان ارایه نماید.

پروسه تصفیه ابتدایی مالیات در ادارات مالیاتی

همچنان قابل ذکر است که ریاست عمومی عواید با معرفی

افغانستان

- ۴د انتفاعي مالیې درې میاشتنۍ (ربعوار) فورمې

سیستم اظهارنامه الکترونیکی خدمات آنالین خویش را
افتتاح نموده و مالیه دهندهگان را تشویق مینماید تا با استفاده

- ۵د موضوعي مالیاتو (تنخوا ،کرایې ،قرارداد او نور)

به سلسله ریفورمها در ریاست عمومی عواید و سادهسازی

از مزیتهای این سیستم تکلیف ارایه اسناد و بروکراسی

فورمې

پروسههای کاری به منظور ارایه خدمات به موقع و بهتر،

اداری را متحمل نشده و بدون ارایه هیچ نوع اسناد مالی

ب -مخکې د لومړنۍ تصفیې پروسې په مالیاتي ادارو کې

پروسه تصفیه مالیات در دو مورد ساده گردیده است.

فزیکی ،پروسه تصفیه حسابات مالیاتی خویش را آغاز و

ډېر وخت نیوه ،اوسمهال د مالیاتي چارو د ادارې د ۵۹

الف -قبالً برای تصفیه حسابات مالیاتی و طی مراحل آن

تکمیل نمایند.

مادې پر بنسټ د مالیاتو د لومړنۍ تصفیې پروسه په مالیاتي

ریاست عمومی عواید به  ۱۳نوع سند حمایتی مالی

ادارو کې د  ۲۱ورځو په ترڅ کې ترسره کېږي.

ضرورت داشت ،فعالً مالیه دهنده طبق موارد ذیل فقد مکلف

نو له ټولو مالیه ورکوونکیو څخه هیله کېږي چې د ۲۱

به ارایه  ۵نوع سند حمایتی مالی میباشد:

ورځو په ترڅ کې باید د مالیاتي ادارو پر شرایطو ځانونه

- ۱اظهارنامه مالیاتی و بیالنس شیت

برابر کړي ،که نه نو په مالیاتي سیسټم کې به د مالیه
ورکوونکي یوزر وتړل شي.

- ۲کاپی جواز

در صورتیکه برای انجام فعالیتهای فوق در ادارات مالیاتی
به مشکل مواجه میگردید ،لطفا ً به شماره  ۱۰۰۰تماس
بگیرید.

