پنداشته شود ،تمدید زمان پرداخت یا پرداخت طور اقساط را منظور مینماید .مطابق به حکم فقره ( )۵ماده
پانزدهم قانون اداره امور مالیات ،تمدید زمان یا پرداخت به اقساط مانع وضع مالیات اضافی (جریمه) بابت
تاخیر درپرداخت مالیات نمیگردد .بنابر این حکم ،اداره مالیات حین سنجش مالیه قابل پرداخت طور اقساط
یا تادیه براساس تمدید زمان ،مالیه اضافی را با تناسب تقسیم اوقات زمانی سنجش و یاد داشت تعیین مالیه
قابل پرداخت مجموعی را به مالیه دهنده صادر نماید.
سنجش مالیه اضافی بابت تمدید زمان پرداخت و پرداخت مالیه بطور اقساط

رهنمود شماره ۰۹

 .۱سنجش مالیه اضافی بابت تمدید زمان:

سنجش مالیات اضافی (جریمه) بابت پرداخت مالیات

هرگاه مطابق به حکم قانون اداره امور مالیات برای مالیه دهنده زمان پرداخت تمدید شده باشد اداره

درصورت تمدید زمان یا بطور اقساط بعد از سپری شدن تاریخ معین پرداخت

مالیاتی مربوطه مکلف است برعالوه تعیین اصل مالیه قابل پرداخت ،مالیه اضافی را نیز با نظرداشت مدت
زمان تمدید شده وتناسب اصل مالیه قابل پرداخت سنجش و مالیه مجموع قابل تادیه را تعیین نماید.

مثال :شرکت بهار لمتد اظهار نامه سال مالی  ۱۳۹۵خویش را به دفتر مالیاتی مربوطه ارایه نموده است.
شرکت طی این سال مالی مبلغ  ۲۵۰،۰۰۰/افغانی مفاد خالص بدست آورده است .شرکت توان پرداخت
مالیه را نداشته و بنابر دالیل مشخص درخواستی کتبی را عنوانی اداره مالیاتی ارایه نموده ودران خواستار

مقدمه :

تمدید زمان را برای مدت دوما (۶۰روز) شده است .اداره مالیاتی مربوطه بعد از ارزیابی درخواستی مالیه

در قوانین مالیاتی زمان پرداخت تمامی انواع مالیات پیشبینی شده است ،تمامی مالیه دهندگان مکلف اند

دهنده مدت درخواسته شده را منظور نموده است .اداره مالیاتی مکلف است با رعایت احکام قانون ،مالیه

تا ذمت مالیاتی خویش را در زمان معین قانونی آن بپردازند ،اما بعضی از مالیه دهندگان بنابر عوامل مختلف

اصلی و مالیه اضافی قابل پرداخت شرکت بهار لمتد را بابت سال مالی  ۱۳۹۵طورذیل سنجش و یاد داشت

نمیتوانند ذمت مالیاتی خویش را بوقت پیشبینی شده قانونی آن بپردازد ،دراینصورت ،بر اساس درخواست

تعیین مالیه را به مالیه دهنده صادر نماید:

مالیه دهنده و منظوری اداره مالیاتی مبنی بر تمدید زمان پرداخت و یا پرداخت مالیه بطور اقساط صورت



گرفته میتواند.



مفاد خالص تابع مالیات برعایدات  ۲۵۰،۰۰۰افغانی
نورم مالیات برعایدات ( )٪۲۰مطابق به فقره ( )۱ماده چهارم قانون مالیات برعایدات.

پرداخت مالیات:



مطابق به حکم فقره ( )۱ماده پانزدهم قانون اداره امور مالیات تمامی مالیه دهندگان مکلف اند ،مالیه ذمت

مالیات برعایدات = مفاد خالص× نورم مالیات برعایدات



 ۵۰،۰۰۰ =۲۰٪× ۲۵۰،۰۰۰افغانی

خویش را مطابق به حکم قانون تادیه نماید.



مالیه اضافی= اصل مالیه×مدت تمدیدمنظورشده× نورم مالیه اضافی

هرگاه مالیه دهنده توان پرداخت مالیه را بوقت معینه قانونی به یک بارگی نداشته باشد ،میتوانند براساس



دالیل موجه مبنی بر عدم توانمندی پرداخت ،درخواست کتبی را مبنی بر تمدید زمان یا پرداخت به اقساط

 ۳،۰۰۰ = )۰،۱۰٪×۰× ۶۰(× ۵۰،۰۰۰افغانی



را ارایه نماید .اداره مالیاتی بعد از ارزیابی درخواست مالیه دهنده درصورتیکه دالیل مالیه دهنده مؤجه



مجموع مالیه قابل پرداخت= اصل مالیه+مالیه اضافی
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 ۵۳،۰۰۰ = ۳،۰۰۰ + ۵۰،۰۰۰افغانی

 )۲مالیه مجموع قابل پرداخت قسط دوم (اخیر سنبله :)۱۳۹۶

 .۲سنجش مالیه اضافی بابت پرداخت به اقساط:
هرگاه مالیه دهنده درخواستی را مبنی برتادیه مالیه براساس اقساط به اداره مالیاتی ارایه نماید ،اداره

-

اصل مالیه =  ۵۰،۰۰۰افغانی.

مالیاتی مربوطه درخواستی مالیه دهنده را ارزیابی نموده درصورت ثابت گردد که مالیه دهنده بنابر بردالیل

-

تعداد روز های تاخیر (از اول حمل – اخیر سنبله  )۱۳۹۶مجموعا  ۱۸۶روز.

مؤجه توان پرداخت مالیه ذمت خویش را در زمان تعیین شده قانونی به یک باره گی ندارد ،پرداخت مالیه

 -اندازه جریمه= ۹،۳۰۰=)۰.۱۰٪×۱۸۶(×۵۰،۰۰۰افغانی.

وی به طور اقساط منظور میگردد .کارمند اداره مالیاتی با درنظرداشت جدول زمان بندی پرداخت هرقسط،

 -مجموع مالیه قابل پرداخت=  ۵۹،۳۰۰افغانی

مالیه اضافی (جریمه) تاخیر پرداخت را سنجش و مالیه مجموعی قابل تادیه را به مالیه دهنده صادر مینماید.

 )۳مالیه مجموعی قابل پرداخت قسط سوم(اخیرقوس:)۱۳۹۶

مالیه دهنده مکلف است برطبق جدول زمان بندی مالیه تعیین شده را تادیه نماید.

مثال :هرگاه شرکت بهار لمتد توان پرداخت مالیات برعایدات سال مالی  ۱۳۹۵راکه بالغ به ۱۵۰.۰۰۰/
افغانی میگردد ،به وقت معین قانونی آن (اخیر حوت سال مالی )۱۳۹۶را نداشته باشد میتواند درخواست

 -مجموع مالیه قابل پرداخت=  ۶۳،۸۰۰افغانی

درصورت اداره مالیاتی درخواست شرکت بهار لمتد را منظور و الی اخیر سال مالی  ۱۳۹۶پرداخت مالیه

 .۳پرداخت مالیه قبل از موعد منظور شده:

را در سه قسط مساوی منظور نماید ،مالیه اضافی با نظر داشت اندازه مالیه قابل تادیه در هرنوبت قسط ،مدت

درصورت منظوری تمدید زمان پرداخت مالیات و پرداخت بطور اقساط بعد از اعطای منظوری ،مالیه

قسط (تعدادروزهای تاخیر) و نورم مالیه اضافی طور ذیل سنجش میگردد:

قابل پرداخت سنجش و یاد داشت تعیین مالیه تهیه وزمان پرداخت هرقسط مشخص میگردد .هرگاه مالیه

 مجموع مالیه قابل تحصیل =  ۱۵۰،۰۰۰افغانی

دهنده حاضرشود قبل از بسر رسید موعد منظورشده مالیات ذمت خویش را بپردازد ،اداره مالیات باید یاد

 دوره های منظور شده اقساط= سه دوره الی اخیر سال مالی ۱۳۹۶

داشت تعیین مالیه را که قبال صادر شده بود ،تعدیل و جریمه تاخیر پرداخت را برای روز های تأخیر الی

 مبلغ مالیه قابل تحصیل درهردوره=  ۵۰،۰۰۰ = ۳÷ ۱۵۰،۰۰۰افغانی

تاریخ که مالیه دهنده حاضر به پرداخت میباشد سنجش و یاد داشت تعدیل شده تعین مالیه را ترتیب

برای سنجش مالیه اضافی بابت تاخیر پرداخت مالیه باید مدت تاخیر درهر دوره از ختم تاریخ پرداخت معینه

وغرض پرداخت به مالیه دهنده صادرنماید.

قانونی الی تاریخ پرداخت مطابق به جدول زمان بندی اقساط منظور شده مشخص گردد ،سپس مطابق به فور

 .۴عدم پرداخت مالیه براساس زمان تعین شده:

مول مثال قبلی مالیه اضافی هردوره سنجش و مجموع مالیه قابل تحصیل برای هردوره تعیین و یاد داشت

منظوری تمدید زمان پرداخت مالیات یا پرداخت بطور اقساط در حقیقت یک توافق دوجانبه میان اداره

تعین شده مالیه به شرکت غرض تادیه صادر گردد.

مالیات و مالیه دهنده بوده که مطابق به احکام قانون صورت میگیرد ،هرگاه مالیه دهنده مطابق به توافق

 )۱مالیه مجموعی قابل پرداخت قسط اول (اخیر جوازی :)۱۳۹۶
-

تعداد روز های تاخیر (از اول حمل – اخیر جوزای  )۱۳۹۶مجموعا  ۹۳روز.

-

اندازه جریمه= ۴،۶۵۰ =)۰.۱۰٪×۹۳(×۵۰،۰۰۰افغانی

-

مجموع مالیه قابل پرداخت=  ۵۴،۶۵۰افغانی.

-

تعدادر روزهای تاخیر(اول حمل – اخیر قوس  )۱۳۹۶مجموعا  ۲۷۶روز.

 -اندازه جریمه= ۱۳،۸۰۰=)٪۰.۱۰×۲۷۶(×۵۰،۰۰۰افغانی.

کتبی رابا دالیل مؤجه مبنی بر تقاضای پرداخت به اقساط ارایه نماید.

اصل مالیه =  ۵۰،۰۰۰افغانی.

-

اصل مالیه =  ۵۰،۰۰۰افغانی.

صورت گرفته به تعهد خویش عمل ننموده ومالیات ذمت خویش را بوقت معینه نپردازد ،توافق صورت
گرفته نقض میگردد .درین حالت مالیه دهنده مکلف است تا مجموع مالیات باقیمانده را به یک باره گی
بپردازد .درچنین حالت اداره مالیات اصل مالیه باقیمانده را با جرایم تأخیر پرداخت که الی روز تادیه را در
برمیگرد ،سنجش و یاد داشت تعیین مالیه را به مالیه دهنده غرض پرداخت صادر مینماید.
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 .۵احکام تطبیقی:

یادداشت

عدم اطاعت پذیری از احکام قوانین مالیاتی اداره مالیات را وادار نموده تا از صالحیت های اداری خویش
که در قانون تشریح گردیده بمنظور حصول اطمینان از اطاعت پذیری استفاده نماید .این احکام در قانون

صفحه جدید معلومات مالیات  www.ard.mof.gov.afروند دریافت معلومات مفید و

اداره امور مالیات ذکر گردیده است و شامل جرایم و مالیات اضافی میباشد.در صورتیکه عدم اطاعت

مورد نیاز را به مالیه دهنده ساده تر ساخته است .این صفحه حاوی قانون مالیات برعایدات سال

پذیری به مقصد فرار از مالیه باشد ،مالیه دهنده جهت پیگرد قانونی به لوی څارنوالی معرفی خواهد شد.

 ،۱۳۸۷اطالعیه ها و طرزالعمل ها ،فورمه ها ،رهنمود ها ،اسناد های آرشیف شده ،سواالت و

 .۶معلومات را در کجا می توان یافت؟

پاسخها پیرامون مالیه موضوعی معاشات و سایر منابع به شمول تعلیماتنامه مالیات بر عایدات

فورمه های مالیاتی و رهنمودها به صورت رایگان به شکل چاپی و الکترونیکی از ادارات ریاست عمومی

میباشد .همچنان صفحه متذکره در برگیرنده تعلیماتنامه قانون مالیات برعایدات بوده که در

عواید وزارت مالیه ،مستوفیت های محل یا درصفحه انترنتی ریاست عمومی عواید یعنی

آن هر یک از مواد قانون بصورت جداگانه با استفاده از مثال های مفید تشریح گردیده است.

 http://www.ard.mof.gov.afقابل دریافت بوده و از طریق صفحه انترنتی میتوانید نقل قانون
مالیات برعایدات سال  ۱۳۸۷قانون اداره امورمالیات 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 از آدرس های
فوق بدست آورند .همچنان صفحه متذکره در برگیرنده تعلیماتنامه قانون مالیات برعایدات و قانون اداره
وزارت مالیه

امور مالیات بوده که در آن هر یک از مواد قانون بصورت جداگانه با استفاده از مثال های مفید تشریح

ریاست عمومی عواید

گردیده است.

ریاست خدمات حقوقی وپالیسی عواید
سال ۱۳۹۸
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