فصل نهم قانون اداره امور مالیات ،مالیات اضافی!
مالیه اضافی تاخیر در تادیات:
ماده 34
قانون اداره امور مالیات پیرامون وضع  0.05فیصد مالیه اضافی باالی مبلغ مالیه که در وقت معینه تادیه نگردیده است،

رهنمود شماره 22

صراحت دارد .وضع مالیه اضافی حتی اگر اظهارنامه مالیاتی هم در وقت معین خانه پری گردیده باشد ،قابل تطبیق

مالیات اضافی یا جرایم

میباشد .مالیه اضافی باالی هر گونه مالیه تادیه ناشده بشمول ،مالیه معامالت انتفاعی ،مالیه موضوعی و مالیه ثابت که
بعوض مالیات برعایدات وضع گردیده است ،قابل تطبیق میباشد.
مثال اول :ادیب مالک تمام اسهام صادرشده شرکت الف بوده وشرکت الف یک شرکت سهامی افغانی میباشد.
شرکت الف بایداظهارنامه مالیاتی سال مالی  1394خود را الی روز اخیر برج حوت سال مالی 1395خانه پری نماید.
شرکت الف باید مالیات برعایدات ذمت اش را همراه با اظهارنامه تادیه نماید .این شرکت اظهارنامه مالیاتی خویش را
الی ده روز ماه بعدی برج حوت خانه پری و ارائه نمی نماید .مکلفیت مالیاتی که در اظهارنامه نشان داده شده است
 100،000افغانی میباشد .هرگاه شرکت الف مبلغ  100،000افغانی را ده روز بعد از ختم برج حوت تادیه نماید،
شرکت متذکره مبلغ  500افغانی از بابت جریمه مقروض پنداشته میشود.

مقدمه

100000 * 0.05 % * 10 = 500

فصل نهم و دهم قانون اداره امور مالیات پیرامون تادیه مالیه اضافی و جرایم باالی مالیه دهندگان که مکلفیت های

مثال دوم :حاالت و حقایق مندرج مثال هذا عیناً مانند مثال اول می باشد ،صرف به استثنای اینکه شرکت الف

خویش را مطابق احکام قوانین مالیاتی انجام نمیدهند ،صراحت دارد .مالیات اضافی بالثر عدم ارایه بموقع اظهارنامه،

اظهارنامه مالیاتی خویش را در روز اخیر برج حوت ارائه مینماید .چون مالیات برعایدات الی دهم ماه بعدی(حمل )

عدم تادیه بموقع مالیات ،عدم حفظ اسناد و دفاتر ،عدم وضع بموقع مالیات و عدم اخذ نمبر تشخیصیه ( ،)TINبوجود

تادیه نشده است،مالیه اضافی بابت دیرپرداخت عیناً مانند مالیه اضافی مندرج مثال اول میباشد .اینکه شرکت الف

میاید.

اظهارنامه مالیاتی اش را در تاریخ معینه ارائه نموده (اما مالیه راتادیه نکرده است) به مالیه اضافی ارتباط نمیگیرد.

مالیه اضافی و جرایم طبق احکام فصول نهم ودهم قانون اداره امور مالیات تحصیل میگردد.

مالیه اضافی عدم تهیه و حفظ اسناد و دفاتر :

مالیات اضافی مندرج فصل نهم قانون اداره امور مالیات در صورت نیاز توسط اداره مالیاتی وضع میگردد تمام این

ماده 37

مالیات اضافی با صدور اطالعیه سنجش به شخص و تعین مبلغ قابل پرداخت تادیه میگردد.

تمام مالیه دهندگان بدون درنظرداشت اینکه عواید تابع مالیه داشته یا خیر مکلف به نگهداری اسناد و دفاتر میباشد

مالیه دهنده میتواند علیه درستی یا کاربرد هرگونه مالیه اضافی تطبیق شده توسط این فصل اعتراض نماید.

مالیه اضافی باالی مالیه دهنده در صورت تطبیق میگردد که نتوانسته باشد اسناد و دفاتر خود را مطابق به قوانین مالیاتی

جریمه های مالیاتی مندرج فصل دهم قانون اداره امور مالیات از طرف محکمه ذیصالح باالی مالیه دهنده وضع

حفظ نماید .

میگرددږ

مالیه اضافی باالی شخص درصورتی تطبیق نمیگردد که وی بتواند ثابت نماید که اسناد و دفاتر به علت حوادث
طبیعی یا سایر حوادث خارج از حیطه کنترول وی حریق یا تخریب گردیده است.

1

مالیه اضافی بر هر وضیعت در صورت تطبیق میشود که مشخص گردد شخص وجایب خود را برآورده ننموده است

عدم ارائه اسناد مالیاتی :

این مالیه اضافی باالی هر سند انفرادی و یا دوره مالیاتی تطبیق نمیگردد.

ماده 35

اشخاص حقیقی:

شخصیکه بدون دالیل مؤجه اظهارنامه مالیاتی و سایر اسناد که ارائه آن در قوانین مالیاتی پیشبینی گردیده به اداره

اشخاص حقیقی در صورت عدم تهیه و حفظ اسناد تابع مبلغ  5،000افغانی مالیه اضافی میگردند.

مالیات ارائه ننماید مطابق به حکم ماده  35قانون اداره امور مالیات تابع مالیات اضافی میگردد.

اشخاص حکمی:

مالیه اضافی فقط باالی عدم ارایه اسناد که مالیه دهنده مشخصاً مطابق قوانین مالیات مکلف به ارایه آن باشد تطبیق می

اشخاص حکمی در صورت عدم تهیه و حفظ اسناد تابع مبلغ  20000افغانی مالیه اضافی میگردند.

گردد .

مثال:1شرکت الف منحیث یک شخص حکمی کاروفعالیت بزرگ رادروالیت کابل به پیش میبرد .شرکت الف

یک مالیه دهنده میتواند برای تمدید زمان ارایه اظهارنامه مطابق حکم ماده  7قانون اداره امور مالیات درخواست

اسنادعواید خود راحفظ نموده اما اسناد مصارف خویش راحفظ ننموده است .شرکت مذکوراظهارنامه مالیاتی سال

نماید.مالیه دهنده باید دالیل منطقی و مدت زمان تمدید را دردرخواستی خویش ارایه و تعین نماید.هرگاه مالیه دهنده

مالی1395را خانه پری و ارائه می نماید که اظهارنامه مذکور مبلغ  1،000،000افغانی را منحیث عاید و 800،000

تمدید زمان دریافت نماید و سپس نتواند در خالل زمان تمدید شده اسناد را ارایه نماید ،مالیه اضافی از تاریخ معینه

افغانی را منحیث مصرف وی نشان میدهد .مطابق ماده  36قانون مالیات بر عایدات و ماده  25قانون اداره امور مالیات

اصلی مندرج قوانین مالیات که باید ارایه میشود محاسبه میگردد.

شرکت الف مکلف به حفظ اسناد میباشد .زمانیکه ریاست عمومی عواید وزارت مالیه از شرکت الف پیرامون عدم

نورم های مالیه اضافی تاخیر ارایه اظهار نامه مالیاتی به تفکیک اشخاص حقیقی و حکمی قرار ذیل است:

حفظ اسناد مصارف وی می پرسد ،اداره شرکت میگوید که از چنین مکلفیت آگاهی نداشته است .حتی اگر شرکت

اشخاص حقیقی

الف ذریعه ریاست عمومی عواید هیچگاهی در گذشته مورد تفتیش هم قرار نگرفته باشد ،شرکت متذکره دلیل موجه

درصورتیکه شخص حقیقی بدون دالیل مؤجه در ارائه اظهار نامه مالیاتی و سایر اسناد تاخیر نماید

برای عدم حفظ اسناد مناسب یا مورد نظرندارد .توقع میرود تا شرکت الف ازمکلفیت های قانونی مالیات برعایدات

مکلف به پرداخت مبلغ  30افغانی مالیه اضافی در برابر هروز تاخیر میباشد.

وقانون اداره امور مالیات را (بشمول مکلفیت هائیکه مربوط به حفظ اسناد میگردد) منحیث سایر اشخاص مناسب

اشخاص حکمی

تشبث مطلع باشد ،بناً تابع  20،000افغانی مالیه اضافی قرار میگیرد.

هرگاه شخص حکمی بدون دالیل مؤجه در ارایه اظهارنامه مالیاتی وسایر اسناد تاخیر نماید مکلف به پرداخت 100

مثال  :2عزیز مالک یک گدام در شهر کابل میباشد .در سال 1394گدام عزیز بالثر آتش سوزی ویران میگردد.

افغانی مالیه اضافی در برابر هر روز تاخیر میباشد.

مطابق به جز  9فقره ( )1ماده  – 18مجرائی مصارف گدام خود را در سال 1394بدست میاورد .جز  9فقره ( )1ماده
 18چنین بیان مینماید که بمنظور وضع کسرات ،عزیز مکلف است تا اسناد مناسب و کامل را بشمول اسناد ایکه

مثال اول:

قیمت گدام عزیز را نشان میدهد ،داشته باشد .زمانیکه از عزیز خواسته میشود تا اسناد را که قیمت گدام او را نشان

روز اخیر برج حوت سالمالی1394ارائه نماید .شرکت متذکره اظهارنامه مالیاتی سال مالی1393خویش را الی  10روز

دهد ،ارائه نماید ،او در پاسخ میگوید که هیچگونه سند را در زمینه در دست ندارد و میگوید که دلیل عدم داشتن هر

بعد از ختم برج حوت سال مالی  1394ارائه ننموده است .زمانیکه مسولین ریاست عمومی عواید از شرکت الف

گونه سند اینست که تمام اسناد وی در گدام بوده و در اثر آتش سوزی از بین رفته است .در این صورت عزیز مبنی

میپرسند که چرا موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی اش نگردیده است ،کارمندان شرکت متذکره پاسخ میدهند که آنها در

بر عدم داشتن اسناد دلیل موجه داشته و بناً تابع مالیه اضافی قرار نمیگیرد.

جمع آوری یا توحید اسناد مالی شان با مشکل مواجه گردیده اند .شرکت الف عذر موجه برای عدم تهیه و ارائه

قصدفرارمالیات:

اظهارنامه مالیاتی خویش در زمان معین نداشته و به همین دلیل باید تابع  100افغانی مالیه اضافی فی روزقرار گیرد.

هرگاه بقصد کتمان از تادیه مالیات از تهیه و حفظ اسناد خود داری نمائید ،برعالوه تادیه مالیه اضافی به څارنوالی
معرفی گردیده و تابع پرداخت جرایم ویا حبس میگردید.

2

شرکت الف یک شرکت سهامی افغانی است .این شرکت باید اظهارنامه مالیاتی خود را الی

مثال دوم:

قصد فرار از مالیات

شرکت الف یک شرکت سهامی افغانی میباشد .این شرکت مکلف به خانه پری و ارائه

هرگاه بقصد فرار از تادیه مالیات از وضع مالیه خود داری نمائید ،مالیه دهنده برعالوه تادیه مالیه اضافی به څارنوالی

اظهارنامه مالیاتی اش برای سال مالی 1394الی ختم برج حوت سال مالی 1395است .شرکت الف موفق به ارائه
اظهارنامه مالیاتی اش الی اول حمل سال 1395

معرفی میگردد.

نمی گردد .دلیل اینکه شرکت الف اظهارنامه مالیاتی اش را در اسرع وقت ارائه ننموده اینست که دفتر شرکت

مالیه اضافی عدم رعایت اطالعیه:

متذکره حریق گردیده و تمام اسناد مالی آن از بین رفته اند .شرکت الف توانست بعد از ختم حریق اظهارنامه مالیاتی

ماده 38
مطابق به حکم ماده  16قانون اداره امور مالیات ،اداره مالیاتی میتواند مالیه پرداخت ناشده مالیه دهنده راباالثر اطالعیه

را در اسرع وقت خانه پری نماید بناً شرکت الف نباید تابع  100افغانی مالیه اضافی فی روز قرار گیرد.

کتبی از شخص سوم تحصیل نماید .هرگاه شخص سوم از اطالعیه اداره مالیاتی اطاعت ننماید به پرداخت مالیه

قصد فرار از مالیات:

اضافی معادل ده فیصد ( )%10مالیه قابل تحصیل مکلف میگردد..

هرگاه عدم ارائه اظهارنامه بقصد فرار از مالیات باشد ،مالیه دهنده بر عالوه تادیه مالیه اضافی به څارنوالی معرفی
میگرد .

مالیه اضافی عدم ارایه معلومات:

مالیه اضافی عدم وضع مالیه:

ماده 39

ماده 36

مطابق به حکم ماده  26قانون اداره امور مالیات اداره مالیات صالحیت دارد تا ذریعه اطالعیه کتبی شخص را مکلف

هرگاه شخص مطابق احکام قوانین مالیاتی مالیه را از تادیات تابع مالیه موضوعی را وضع و یا تادیه ننماید مکلف به

به تهیه دفاتر ،اسناد و معلومات ویا شخص را مکلف به ارایه جوابات به سواالت کتبی که توسط اداره مالیاتی پرسیده

پرداخت مالیه اضافی معادل ده فیصد ( )%10مبلغ مالیه قابل وضع از تادیات می باشد.

می شود نماید.

ماده  36قانون اداره امور مالیات مالیه اضافی را در صورتیکه شخص نتواند مالیه موضوعی را زمانی که مکلف به

شخصیکه بدون دالیل موجه حکم متذکره را رعایت ننماید ،شخص حقیقی به پرداخت مبلغ  50افغانی و شخص

وضع آن می باشد وضع و تادیه ننماید ،تطبیق می گردد .همچنان مالیه اضافی مندرج ماده متذکره در صورتی که

حکمی به پرداخت  100افغانی مالیه اضافی در برابر هر روز تاخیر مکلف میباشد

شخص مالیه را وضع اما نتواند به اداره مالیاتی بپردازد نیز تطبیق میگردد.

مثال :اداره مالیاتی مطابق ماده  26قانون اداره امور مالیات یک اطالعیه رسمی را به نادر صادر و وی را مکلف به

قابل تذکر است که مالیه اضافی عدم پرداخت درصورتیکه مطابق قوانین مالیاتی مالیه دهنده به پرداخت آن در زمانی

ارایه اسناد مشخص در ارتباط با تشبث اش در خالل  30روز از دریافت اطالعیه می نماید .نادر به جمع آوری

معین مکلف باشد باالی روز تاخیر نیز تطبیق میگردد.

معلومات شروع می نماید،اما  10روز قبل از ختم میعاد مندرج اطالعیه به بیماری جدی مصاب می گردد و زمانی که

مثال :یک شرکت توسط اداره مالیاتی بررسی میگردد که در مورد وضع و پرداخت مالیه مجموعی مبلغ 20000

وقت تعین شده ختم می گردد وی در شفاخانه بستری می باشد.بعد ازاینکه از شفاخانه مرخص می شود وی بال فاصله

افغانی از معاشات کارکنانش کوتاهی نموده است .اداره مالیاتی اطالعیه سنجش جهت تحصیل مالیه  20000افغانی با

جمع آوری اسناد و معلومات مجدداً شروع می نماید و اسناد را با  14روز تاخیر به اداره مالیاتی ارسال می نماید.

مالیه اضافی  )%10*20000( 2000را صادر می نماید .حین صدور اطالعیه سنجش شرکت  90روز تاخیر در پیروی از

دلیل نادر موجه بوده و درین صورت هیچ مالیه اضافی عدم ارایه معلومات تطبیق نمیگردد.

مکلفیت مالیه موضوعی داشته است،بنابراین مالیه اضافی  )90*%0.10*20000(1800مطابق ماده  34نیز قابل تطبیق

مالیه اضافی اظهارات نادرست یا گمراه کننده:

میباشد و شامل اطالعیه سنجش میگردد.

ماده 40
شخصی که اظهارات نادرست یا گمراه کننده را ارایه یا بخش مشخصی آنرا حذف نماید که سبب کاهش مالیه وی

.:

گردد طبق حکم ماده  40قانون اداره امور مالیات مکلف به پرداخت مالیه اضافی معادل  25فیصد تفاوت مالیه میباشد.
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اظهار عبارت از مطلبی گفته شده یا اظهار شده است که به شکل تقریری یا تحریری به اهداف مرتبط به قوانین مالیاتی

مالیه اضافی عدم اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده:

باشد که شامل موارد ذیل میباشد:

ماده 42



اسناد تهیه شده،صادر شده یا ارایه شده مطابق قوانین مالیاتی



مطابق حکم ماده 28قانون اداره امورمالیات اشخاصیکه مطابق احکام قوانین مالیاتی تابع پرداخت مالیه میباشد ،مکلف

معلوماتیکه مطابق قوانین مالیاتی ویا قوانین دیگر ارایه شده باشد.

به اخذ نمبر تشخیصیه هستند هرگاه بدون داشتن دلیل موجه نمبر تشخیصیه اخذ ننماید  ،شخص حقیقی مکلف به

پاسخ به سواالت اداره مالیات

تادیه  5،000افغانی مالیه اضافی ،و شخص حکمی مکلف به تادیه  20،000افغاتی مالیه اضافی میگردد.

اظهارات به شخصی دیگری با توقع اینکه به اداره مالیات انتقال داده خواهد شد.

مثال اول :عاصیه در والیت بدخشان در یک قریه کوچک زندگی می کند .وی منحیث یک دایه در قریه اش




اجرای وظیفه مینماید .او به زنهائیکه طفل بدنیا می آورند کمک مینماید .مرجع استخدام کننده از معاش عاصیه یک

مالیه اضافی کتمان مالیه :

مقدار پول را مطابق قانون ،در سال 1394وضع مینماید .مطابق ماده  ،28عاصیه مکلف به داشتن نمبر تشخیصیه مالیه

ماده 41

دهنده برای سال مالی  1394میباشد .عاصیه بیسواد بوده و موفق به اخذ و خانه پری فورمه های مناسب جهت اخذ نمبر

کتمان مالیه عبارت است از انجام عمل عمدی که به صورت غیر قانونی باعث تقلیل وجایب مالیاتی مالیه دهنده

تشخیصیه مالیه دهنده نگردیده است .مرجع استخدام کننده هیچگونه معلومات را جهت بدست آوردن نمبر تشخیصیه

گردد.

مالیه دهنده در اختیار وی نمیگذارد .لهذا عاصیه مجبور است تا چند روز را طی نماید تا دفتر توزیع فورمه های اخذ

کتمان مالیه جدی ترین عدم رعایت قانون میباشد که مطابق حکم ماده چهل و یکم قانون اداره امور مالیات شخصیکه

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را دریابد .زمانیکه مسولین ریاست عمومی عواید عاصیه را مورد تفتیش قرار میدهند ،او را

مالیه را عمداً کتمان نماید بار اول عالوه بر اصل مالیه  ،مکلف به پرداخت  %100مالیه اضافی مالیه کتمان شده میباشند.

مطلع میسازند که ضرورت به اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده دارد .عاصیه با امضای فورمه های درست موافقت نموده

درصورتیکه مالیه دهنده بار دوم این عمل را انجام میدهد عالوه بر پرداخت اصل مالیه و مالیه اضافی به حکم محکمه

و نمبر تشخیصیه را بدست میاورد.عاصیه دلیل معقول برای عدم اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده دارد.

فعالیت اقتصادی وی متوقف شده میتواند .

فصل دهم!

بعضی از مثالهای کتمان یاد آوری میگردد:

جریمه های مالیاتی:





شرکت عمداً فروشات را جهت کاهش مبلغ مالیات برعایدات قابل پرداخت کم اظهار مینماید .

فصل دهم قانون اداره امور مالیات برعالوه مالیات اضافی جرایم سنگین تر را بابت اعمال جدی عدم اطاعت پذیری

عمداً هزینه دارائی قابل استهالک را جهت گرفتن کسرات استهالک زیاد اظهار میدارد.

مالیه دهنده حکم مینماید .

مالیه دهنده که میداند باید اظهارنامه ارائه نماید اما در ارائه آن کوتاهی مینماید .

جرایم مالیاتی از طرف محکمه ذیصالح باالی اشخاصیکه از قوانین مالیاتی اطاعت پذیری ننماید وضع میگردد.

کاهش مالیه که در ماده  9یا  10قانون اداره امور مالیات تصریح گردیده کتمان نمیباشد.

تخلفات مالیاتی:

مثال :یک شرکت مالیه دهنده بررسی میگردد و معلوم میشود که عواید خود را به اندازه مبلغ  1000000افغانی کم

ماده 45
 -1شخصیکه بدون دالیل مؤجه اظهارنامه مالیاتی خویش را در وقت معینه ارائه ننماید شخص حقیقی به

اظهار نموده است.
عواید در محاسبات و دفاتر که توسط شرکت حفظ میگردد درج میباشد اما شرکت عمداً عواید کمتر را در اظهارنامه

پرداخت مبلغ  5000افغانی و شخص حکمی به پرداخت مبلغ  20000افغانی جریمه نقدی محکوم میگردد.
 -2شخصیکه بدون دالیل مؤجه مالیه موضوعی را که مطابق قوانین مالیاتی به وضع آن مکلف گردیده وضع

مالیاتی خود اظهار نموده به نورم مالیه  %20شرکتها مالیه کتمان شده مبلغ 200000افغانی میگردد.
عمل شرکت کتمان بوده و ماده  41تطبیق خواهد شد مالیه اضافی کتمان در این مورد  400000افغانی میباشد قابل

یا تادیه ننماید به پرداخت جزای نقدی معادل  %10مالیه موضوعی قابل تحصیل یا به حبس که از شش ماه

ذکر است که مالیه اضافی مطابق حکم ماده  34قانون اداره امور مالیات نیز باید مد نظر گرفته شود.

بیشتر نباشد ،به یکی و یا هردوی آن محکوم میگردد.
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 -3تصفیه کننده که حکم ماده  19قانون اداره امور مالیات را رعایت ننماید به پرداخت مبلغ  20000افغانی
یادداشت

جریمه نقدی محکوم میگردد.
 -4شخصی که اطالعیه مبنی برتوقف فعالیت مندرج ماده  22قانون اداره امور را رعایت ننماید شخص حقیقی

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

به مبلغ  5000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  20000افغانی محکوم میگردد.
 -5شخصی که عمداً اسناد و دفاتر خود را مطابق احکام قوانین مالیاتی ترتیب و حفظ ننماید  ،شخص حقیقی

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

به مبلغ  25000افغانی وشخص حکمی به مبلغ  100000افغانی یا به حبس که از شش ماه بیشتر نباشد ،به

 ،1387اطالعیه ها و طرزالعمل ها ،فورمه ها ،رهنمود ها ،اسناد های آرشیف شده ،سواالت و

یکی و یا هردوی آن محکوم میگردد.

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

 -6شخص که به کارکنان اداره مالیاتی جهت بررسی تسهیالت الزم را مطابق ماده  27فراهم نکند یا همکاری

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

ننماید  ،شخص حقیقی به مبلغ  10000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  40000افغانی محکوم میگردد.

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

 -7شخصی که عمداً نمبر تشخیصیه غلط را در اظهارنامه مالیاتی ویا اسناد دیگر که در قواینن مالیاتی پیشبینی
گردیده است درج نماید شخص حقیقی به مبلغ  25000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  100000افغانی
محکوم میگردد.
 -8شخصی که عمداً بدون دالیل موجه اطالعیه مطالبه معلومات مطابق حکم ماده  26قانون اداره امور مالیات
را رعایت ننماید  ،شخص حقیقی به مبلغ  5000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  20000افغانی جریمه
جمهوری اسالمی افغانستان

نقدی محکوم میگردد
 -9شخصیکه عمداً اظهارات نادرست یا گمراه کننده را ارائه و یا بخش مشخص آن را خذف نماید  ،شخص

وزارت مالیه
ریاست عمومی عواید

حقیقی به مبلغ  40000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  160000افغانی جریمه نقدی و یا حبس که بیشتر از
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شش ماه نباشد ،به یکی و یا هردوی آن از طرف محکمه محکوم میگردد.

ایجاد موانع در برابر کارکنان مالیاتی:
ماده 46
مطابق قانون اداره امور مالیات شخصیکه عمداً مانع اجرای وظایف کارکنان مالیاتی گردد شخص حقیقی به مبلغ
 40000افغانی و شخص حکمی به مبلغ  160000افغانی جریمه نقدی محکوم
و یا حبس که بیشتر از شش ماه نباشد ،به یکی و یا هردوی آن از طرف محکمه محکوم میگردد.

فورمه های مالیاتی و معلومات:
فورمه های مالیاتی ،رهنمود ها و سایر معلومات در ریاست عمومی عواید وزارت مالیه و دفاتر مستوفیت ها
قابل دسترس میباشد .قابل یاد آوریست که نقلقوانین مالیاتی و معلومات اضافی در صفحه معلومات
مالیاتیwww.ard.mof.gov.afقابلدسترس میباشد.
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