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  22  شماره ودرهنم                                                 

 میجرا یا یاضاف اتیمال                                          
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  مقدمه
 یاه تیمکلف هندگان کهد هیمال یباال میو جرا یاضاف هیمال هیتاد رامونیپ اتیقانون اداره امور مال دهم و نهم فصل

ارنامه، موقع اظهب هیدم ارابالثر ع یاضاف اتیصراحت دارد. مال دهند،یانجام نم  یاتیمال نیقوان  احکام مطابقرا  شیخو

وجود ب(، TIN) هیصیشختو عدم اخذ نمبر  اتیعدم حفظ اسناد و دفاتر، عدم وضع بموقع مال ات،یبموقع مال هیعدم تاد

 .  دیایم

 . گرددیم لیتحص  اتیقانون اداره امور مال ودهم نهم ولاحکام  فص طبق میو جرا یاضاف هیمال

 نیا تمام گرددیم ضعو یاتیمال اداره توسط ازین صورت در اتیمال امور اداره قانون نهم فصل مندرج یاضاف اتیمال

 .گرددیم هیتاد پرداخت قابل مبلغ نیتع و شخص به سنجش هیاطالع صدور با یاضاف اتیمال

 .دینما عتراضا فصل نیا توسط شده قیتطب یاضاف هیمال هرگونه کاربرد ای یدرست هیعل تواندیم دهنده هیمال

 وضع دهنده هیلما یباال صالحیذ محکمه طرف از اتیمال امور اداره قانون دهم فصل مندرج یاتیمال یها مهیجر

 ږگرددیم

 
 
 

 

 !یاضاف اتیمال، اتیمال امور اداره قانون نهم فصل

 

 :اتیتاد در ریتاخ یاضاف هیمال

 34 ماده
است،  هدینگرد هیتاد نهیقت معکه در و هیمبلغ مال یباال یاضاف هیمال صدیف 0.05وضع  رامونیپ اتیمال امور اداره انونق  

 قیطب، قابل تباشد دهیگرد یخانه پر نیهم در وقت مع یاتیاگر اظهارنامه مال یحت یاضاف هیصراحت دارد. وضع مال

ثابت که  هیالمو  یوضوعم هیلما ،یمعامالت انتفاع هیناشده بشمول، مال هیتاد هیهر گونه مال یباال یاضاف هی. مالباشدیم

 . باشدیم قیاست، قابل تطب دهیوضع گرد داتیبرعا اتیبعوض مال

. باشدیم ینافغا یسهام شرکت  کی الف وشرکت بوده الف شرکت صادرشده اسهام تمام مالک بیاد  اول: مثال

. دینما یپر هخان 1395یبرج حوت سال مال ریروز اخ یخود را ال 1394 یمال سال یاتیمال داظهارنامهیبا الف شرکت

را  شیخو یاتیلارنامه ماشرکت اظه نی. ادینما هیذمت اش را همراه با اظهارنامه تاد داتیبرعا اتیمال دیبا الف شرکت

ده است ن داده شامه نشاکه در اظهارن یاتیمال تی. مکلفدینما یو ارائه نم یبرج حوت خانه پر یده روز ماه بعد یال

 د،ینما هیتاد وتحرا ده روز بعد از ختم برج  یافغان 100،000. هرگاه شرکت الف مبلغ باشدیم یافغان 100،000

 .شودیمقروض پنداشته م مهیاز بابت جر یافغان 500شرکت متذکره مبلغ 

100000 * 0.05 % * 10 = 500 

رکت الف ش نکهیا یباشد، صرف به استثنا یمانند مثال اول م ناًیمندرج مثال هذا ع قیو حقا حاالت :دوم مثال

 )حمل (یددهم ماه بع یال داتیبرعا اتیمال چون. دینمایم ارائه حوتبرج  ریرا در روز اخ شیخو یاتیاظهارنامه مال

 الف کتشر نکهیا. اشدبیمندرج مثال اول م یاضاف هیمال مانند ناًیع رپرداختید بابت یاضاف هیاست،مال نشده هیتاد

 . دریگیط نمارتبا یاضاف هیالماست( به  نکرده هیراتاد هیمال)اما  نموده ارائه نهیمع خیتار در را اش یاتیمال اظهارنامه

 و حفظ اسناد و دفاتر : هیته عدم یاضاف هیمال

 37 ماده

  باشدیاتر مناد و دفاس یدارمکلف به نگه ریخ ایداشته  هیتابع مال دیعوا نکهیدهندگان بدون درنظرداشت ا هیتمام مال   

 یاتیمال نیوانقبه  طابقمود را که نتوانسته باشد اسناد و دفاتر خ گرددیم قیدهنده در صورت تطب هیمال یباال یاضاف هیمال

 . دینما حفظ

ت حوادث ر به علکه اسناد و دفات دیبتواند ثابت نما یکه و گرددینم قیتطب یشخص درصورت یباال یاضاف هیمال

 .است دهیگرد بیتخر ای قیحر یکنترول و طهیحوادث خارج از ح ریسا ای یعیطب
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ست انموده خود را برآورده ن بیکه مشخص گردد شخص وجا شودیم قیدر صورت تطب عتیبر هر وض یاضاف هیمال

 .گرددینم قیتطب یاتیدوره مال ایو  یهر سند انفراد یباال یاضاف هیمال نیا

 :یقیحق اشخاص
   .گردندیم یاضاف هیمال یافغان 5،000و حفظ اسناد تابع مبلغ  هیدر صورت عدم ته یقیحق اشخاص

 :یحکم اشخاص
 .گردندیم یاضاف هیمال یافغان 20000 مبلغ تابع اسناد حفظ و هیته عدم صورت در یحکم اشخاص

 لفا شرکت. بردیم شیپ به کابل تیرادروال بزرگ  تیکاروفعال یحکم شخص کی ثیمنح الف:شرکت 1مثال

سال  یاتیمال مهمذکوراظهارنا شرکت. است ننموده راحفظ شیخو مصارف اسناد اما نموده راحفظ خود دیاسنادعوا

 800،000و  دیعا ثیرا منح یافغان 1،000،000که اظهارنامه مذکور مبلغ  دینما یو ارائه م یرا خانه پر1395یمال

  اتیانون اداره امور مالق 25و ماده  داتیبر عا اتیقانون مال 36. مطابق ماده دهدینشان م یمصرف و ثیرا منح یافغان

عدم  مونرایپ از شرکت الف هیوزارت مال دیعوا یعموم استیر کهی. زمانباشدیشرکت الف مکلف به حفظ اسناد م

شرکت  اگر یتنداشته است. ح یآگاه تیمکلف نیکه از چن دیگویپرسد، اداره شرکت م یم یحفظ اسناد مصارف و

 موجه لیلدتذکره هم قرار نگرفته باشد، شرکت م شیدر گذشته مورد تفت یچگاهیه دیعوا یعموم استیر عهیالف ذر

 داتیبرعا اتیمال ینقانو یها تیازمکلف الف شرکت تا رودیم توقع. نظرندارد مورد ای مناسب ادعدم حفظ اسن یبرا

ب خاص مناساش ریسا ثی( منحگرددیمربوط به حفظ اسناد م کهیهائ تیرا )بشمول مکلف اتیوقانون اداره امور مال

 . ردیگیقرار م یاضاف هیمال یافغان 20،000تشبث مطلع باشد، بناً تابع 

. گرددیم رانیو یبالثر آتش سوز زیگدام عز1394. در سال باشدیگدام در شهر کابل م کیمالک  زیعز :2 مثال

( ماده 1فقره ) 9ز ج. اوردیبدست م1394مصارف گدام خود را در سال    یمجرائ – 18( ماده 1فقره ) 9مطابق به جز 

 هکیسناد اشمول امکلف است تا اسناد مناسب و  کامل را ب زیکه بمنظور وضع کسرات، عز دینمایم انیب نیچن 18

را نشان  گدام او متیه قکتا اسناد را  شودیخواسته م زیاز عز کهیداشته باشد. زمان دهد،یرا نشان م زیگدام عز متیق

اشتن هر دعدم  لیلکه د دیگویدر دست ندارد و م نهیسند را در زم چگونهیکه ه دیگویاو در پاسخ م د،یدهد، ارائه نما

 یبنم زیت عزصور نیارفته است. در  نیاز ب یدر گدام بوده و در اثر آتش سوز یکه تمام اسناد و نستیگونه سند ا

 .   ردیگیقرار نم یاضاف هیموجه داشته و بناً تابع مال لیبر عدم داشتن اسناد دل

 :اتیقصدفرارمال
 یلارنواڅه ب یاضاف هیالم هیتاد برعالوه د،ینمائ یدار خود اسناد حفظ و هیاز ته اتیمال هیبقصد کتمان از تاد هرگاه

 . دیگردیحبس م ایو میو تابع پرداخت جرا دهیگرد یمعرف

 

 : یاتیمال اسنادارائه  عدم

 35  ماده
 ارهاد به دهیگرد ینیشبیپ یاتیمال نیقوان در آن ارائه که اسناد ریسا و یاتیمال اظهارنامه مؤجه لیدال بدون کهیشخص

 .گرددیم یاضاف اتیمال تابع اتیمال امور اداره قانون 35 ماده حکم به مطابق  دیننما ارائه اتیمال

 یم قیاشد تطببآن  هیرابه ا مکلف اتیمال نیدهنده مشخصاً مطابق قوان هیاسناد که مال هیعدم ارا یفقط باال یاضاف هیمال

 گردد .

درخواست  اتیامور مال قانون اداره 7مطابق حکم ماده  اظهارنامه هیارا زمان دیتمد یبرا تواندیم دهنده هیمال کی

ده دهن هیالم هرگاه.دیمان نیتع و هیارا شیخو یدردرخواست را دیزمان تمد دتو م یمنطق لیدال دیدهنده با هی.مالدینما

 نهیمع خیارتاز  یضافا هیل،ما دینما هیشده اسناد را ارا دیو سپس نتواند در خالل زمان تمد دینما افتیزمان در دیتمد

 .گرددیم محاسبه شودیم هیارا دیبا که اتیمال نیقوان مندرج یاصل

 :است لیذ رقرا یحکم و یقیحق اشخاص کیتفک به  یاتیمال نامه اظهار هیارا ریتاخ یاضاف هیمال یها نورم

 یقیحق اشخاص

 دیمان ریاسناد  تاخ ریسا و یاتیمالنامه  اظهارارائه  درمؤجه  لیبدون دال یقیحق شخص کهیدرصورت

 .باشدیم ریدر برابر هروز تاخ یاضاف هیمال یافغان 30مکلف به پرداخت مبلغ   

 یحکم اشخاص
 100رداخت پ به کلفم  دینما ریاسناد تاخ ریوسا یاتیاظهارنامه مال  هیمؤجه  در ارا لیبدون دال یحکم شخص هرگاه

 . باشدیم ریدر برابر هر روز تاخ یاضاف هیمال یافغان

 

 یخود را ال یاتیاظهارنامه مال دیشرکت با نیاست. ا یافغان یشرکت سهام کیالف  شرکت :اول مثال

روز  10 یرا ال شیوخ1393یمال سال یاتیمال اظهارنامه متذکره کت. شردینما ارائه1394یسالمال حوتبرج  ریروز اخ

ز شرکت الف ا دیعوا یعموم استیر نیمسول کهیارائه ننموده است. زمان 1394 یمال سال حوتبعد از ختم برج 

آنها در  که دهندیمپاسخ  است، کارمندان شرکت متذکره دهیاش نگرد یاتیکه چرا موفق به ارائه اظهارنامه مال پرسندیم

 و ارائه هیم تهعد یاند. شرکت الف عذر موجه برا دهیشان با مشکل مواجه گرد یاسناد مال دیتوح ای یجمع آور

 . ردیگ روزقرار یف یاضاف هیمال یافغان 100تابع  دیبا لیدل نینداشته و به هم نیدر زمان مع شیخو یاتیاظهارنامه مال
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و ارائه  یشرکت مکلف به خانه پر نی. اباشدیم یافغان یشرکت سهام کیالف  شرکت :دوم مثال

وفق به ارائه است. شرکت الف م 1395یمال سال حوتختم برج  یال 1394یمال سال یاش برا یاتیاظهارنامه مال

 1395اول حمل سال  یاش ال یاتیمال هاظهارنام

 شرکت دفتر که نستیا ننموده ارائه وقت اسرع در را اش یاتیمال اظهارنامه الف شرکت نکهیا لیدل. گردد ینم

 یاتیمال اظهارنامه قیرح ختم از بعد توانست الف شرکت. اند رفته نیب از آن یمال اسناد تمام و دهیگرد قیحر متذکره

  .ردیگ قرار روز یف یاضاف هیمال یافغان 100تابع  دیبناً شرکت الف نبا دینما یرا در اسرع وقت خانه پر
 

 :اتیمال از فرار قصد
 یفمعر ینوالڅاربه  یاضاف هیمال هیبر عالوه تاد دهنده هیمال باشد، اتیمال از فرار بقصد اظهارنامه ارائه عدم هرگاه

 . گردیم

 :هیمال وضع عدم یاضاف هیمال

 36 ماده
لف به مک دینمان هیتاد ایوضع و را  یموضوع هیتابع مال اتیرا از تاد هیمال یاتیمال نیشخص مطابق احکام قوان هرگاه

 .باشد یم اتیتاد از وضع قابل هیمال مبلغ (%10) صدیف ده معادل یاضاف هیمال پرداخت

ف به که  مکل یزمان را موضوعی هینتواند مال شخص کهیصورترا در  یاضاف هیمال اتیمال امور اداره قانون 36 ماده

که  یورتکره در صمندرج ماده متذ یاضاف هیهمچنان مال .د وضع و تادیه ننماید، تطبیق می گرددباش ین مآوضع 

 .گرددیم قیتطب زیبپردازد ن یاتیرا وضع اما نتواند به اداره مال هیشخص مال

 یمانآن در ز ه پرداختبدهنده  هیمال یاتیمال نیمطابق قوان  کهیدرصورتپرداخت  عدم یاضاف هیمالتذکر است که  قابل

 . گرددیم قیتطب زین ریتاخوز ر یمکلف باشد باال  نیمع

 20000بلغ م یمجموع هیکه در مورد وضع و پرداخت مال گرددیم یبررس یاتیشرکت توسط اداره مال کی :مثال

 با یافغان 20000 هیمال لیتحص جهتسنجش  هیاطالع یاتینموده است .اداره مال یاز معاشات کارکنانش کوتاه یافغان

 از یرویپ در ریتاخ روز 90 شرکت سنجش هیاطالع صدور نیح. دینما یصادر م را( %10*20000) 2000 یاضاف هیمال

 قیتطب قابل زین 34 ماده مطابق( 90*%0.10*20000)1800 یاضاف هیمال نیاست،بنابرا داشته یموضوع هیمال تیمکلف

 .گرددیم سنجش هیاطالع شامل و باشدیم

 

 .: 
 

 اتیمال از فرار قصد

 یلرنواڅاه ب یاضاف هیمال هیدتا عالوهبر دهنده هیمال د،ینمائ یدار خود هیمال وضع از اتیمال هیتاد از فرار بقصد هرگاه

 . دگردیم یمعرف

 :هیاطالع تیعدم رعا یاضاف هیمال

 38 ماده

 هیاطالع باالثررا دهنده هیمال دهناش پرداخت هیمال تواندیم یاتیمال ،اداره اتیقانون اداره امور مال 16به حکم ماده  مطابق

 هیپرداخت مال به دیننما اطاعت یاتیمال اداره هیاطالع از سوم شخص. هرگاه دینما لیتحصاز شخص سوم   یکتب

 ..گرددیم مکلف لیتحص قابل هیمال( %10) صدیمعادل ده ف یاضاف
 

 :معلومات هیارا عدم یاضاف هیمال

 39 ماده
ا مکلف ر شخص یکتب هیاطالع عهیذردارد تا  تیصالح اتیاداره مال اتیقانون اداره امور مال 26به حکم ماده  مطابق

 دهیسپر یاتیلط اداره ماکه توس یجوابات به سواالت کتب هیشخص را مکلف به ارا ایو معلومات و ،اسناد دفاتر هیتهبه 

 .دیشود نما یم

و شخص  یافغان 50به پرداخت مبلغ  یقی،شخص حق دیننما تیموجه حکم متذکره را رعا لیبدون دال کهیشخص

  باشدیمکلف م ریدر برابر هر روز تاخ یاضاف هیمال یافغان 100به پرداخت  یحکم

 به مکلف را یو و صادر نادر به را یرسم هیاطالع کی اتیمال امور اداره قانون 26 ماده مطابق یاتیمال اداره :مثال

 یجمع آور  به  ر.ناد دینما یم هیاطالع افتیدر از روز 30 خالل در اش تشبث با ارتباط در مشخص اسناد هیارا

 هک یزمان و گردد یمصاب م یجد یماریب به هیمندرج اطالع عادیروز قبل از ختم م 10 د،اماینما یم شروعمعلومات 

 فاصله بال یو ودش یم مرخص شفاخانه از نکهیازا.بعد باشد یم یبستر شفاخانه در یو گردد یم ختم شده نیتع وقت

 .دینما یم ارسال یاتیلما اداره به ریتاخ روز 14 با را اسناد و دینما یم شروع مجدداً معلومات و اسناد یآور جمع

 .گرددینم قیتطب معلومات هیارا عدم یاضاف هیمال چیه صورت نیدر و بوده موجه نادر لیدل
 

 :کننده گمراه ای نادرست اظهارات یاضاف هیمال

 40  ماده
 یو هیهش مالکه سبب کا دیآنرا حذف نما یبخش مشخص ای هیگمراه کننده را ارا ایکه اظهارات نادرست  یشخص

 .باشدیم هیمال تفاوت دصیف 25 معادل یاضاف هیمال پرداخت به مکلف اتیمال امور اداره قانون 40 ماده حکم طبقگردد 
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 یتایمال نیانقو به رتبطم اهداف به یریتحر ای یریاظهار شده است که به شکل تقر ایگفته شده  یعبارت از مطلب اظهار

 :باشدیم لیذ موارد شامل که باشد

 یاتیمال نیقوان مطابق شده هیارا ای شده شده،صادر هیته اسناد 

 شده باشد. هیارا گرید نیقوان ایو یاتیمال نیقوان مطابق کهیمعلومات 

 اتیمال اداره سواالت به پاسخ 

 شد خواهد داده انتقال اتیمال اداره به نکهیا توقع با یگرید یشخص به اظهارات. 

 

 : هیکتمان مال یاضاف هیمال

 41 ماده
 دهنده هیمال یتایمال بیوجا لیباعث تقل یقانون ریکه به صورت غ یانجام عمل عمد ازعبارت است  هیمال کتمان

 .گردد

  کهیشخص اتیلامور ما قانون اداره کمیحکم ماده چهل و  مطابقکه  باشدیقانون م تیعدم رعا نیتر یجد هیمال کتمان

. باشندیم شده کتمان هیالم یافاض هیمال %100 پرداخت به مکلف ، هیبار اول عالوه بر اصل مال دیرا عمداً کتمان نما هیمال

کمه ه حکم محب یاضاف هیلو ما هیعالوه  بر پرداخت اصل مال دهدیعمل را انجام م نیا دوم بار دهنده هیمال کهیدرصورت

 . تواندیمتوقف شده م یو یاقتصاد تیفعال

 :گرددیم یآور ادیکتمان  یمثالهااز  یبعض

 دینمایم اظهار کم پرداخت قابل داتیبرعا اتیمال مبلغعمداً فروشات را جهت کاهش  شرکت . 

 ًداردیم اظهار ادیز استهالک کسرات گرفتن جهت را استهالک قابل یدارائ نهیهز عمدا. 

 دینمایم یکوتاه آن ارائه در اما دینما ارائه اظهارنامه دیبا داندیم که دهنده هیمال . 

 .باشدیکتمان نم دهیگرد حیتصر اتیمال امور اداره قانون 10 ای 9 ماده در که هیمال کاهش

کم  یافغان 1000000 خود را به اندازه مبلغ دیکه عوا شودیو معلوم م گرددیم یدهنده بررس هیمالشرکت  کی :مثال

 نموده است. اظهار

 اظهارنامه در را رکمت دیعوا عمداً شرکت اما باشدیم درج گرددیم حفظ شرکت توسط که دفاتر و محاسبات در دیعوا

 . گرددیم یافغان200000کتمان شده مبلغ  هیشرکتها مال %20 هیخود اظهار نموده به نورم مال یاتیمال

قابل  باشدیم یفغانا 400000مورد  نیکتمان در ا یاضاف هیخواهد شد مال قیتطب 41شرکت کتمان بوده و ماده  عمل

 . شود تهگرف نظر مد دیبا زین اتیقانون اداره امور مال 34مطابق حکم ماده  یاضاف هیذکر است که مال

 

 دهنده: هیمال هیصیعدم اخذ  نمبر تشخ  یاضاف هیمال

 42 ماده
مکلف  باشد،یم هیمال داختپر عتاب یاتیمال نیمطابق احکام قوان کهیاشخاص اتیامورمال اداره قانون28 ماده حکممطابق  

کلف به م  یقیحق شخص ، دیننمااخذ  هیصیموجه نمبر تشخ لیهستند  هرگاه بدون داشتن دل  هیصیبه اخذ نمبر تشخ

 . گرددیم یاضاف هیمال یافغات 20،000 هیمکلف به تاد  یو شخص حکم ،یاضاف هیمال یافغان 5،000 هیتاد

 اش هیرق در هیدا کی ثیمنح یو. کند یم یزندگ کوچک هیقر کی در بدخشان تیوال در هیعاص: اول مثال

 کی هیعاص معاش از دهکنن استخدام مرجع. دینمایم کمک آورند یم ایبدن طفل کهیزنهائ به او. دینمایم فهیوظ یاجرا

 هیمال هیصین نمبر تشخمکلف به داشت هیعاص ،28 ماده. مطابق دینمایم وضع 1394سالپول را مطابق قانون، در  مقدار

 نمبر اخذ جهت مناسب یها فورمه یپر خانه و اخذ به موفق و بوده سوادیب هیعاص. باشدیم 1394 یمالسال  یدهنده برا

 هیصیتشخ نمبر نآورد بدست جهت را معلومات چگونهیه کننده استخدام مرجع. است دهینگرد دهنده هیمال هیصیتشخ

 اخذ یها فورمه عیتوز تردف تا دینما یط را روز چند تا است مجبور هیعاص لهذا. گذاردینم یو اریاخت در دهنده هیمال

 را وا دهند،یم قرار شیفتت مورد را هیعاص دیعوا یعموم استیر نیمسول کهیزمان. ابدیدر را دهنده هیمال هیصیتشخ نمبر

 نموده موافقت درست یها فورمه یامضا با هیعاص. دارد دهنده هیمال هیصیتشخ نمبر اخذ به ضرورت که سازندیم مطلع

  .دارد دهنده هیمال هیصیتشخ نمبر اخذ عدم یبرا معقول لیدل هی.عاصاوردیم بدست را هیصیتشخ نمبر و

 !دهم فصل

 :یاتیمال یها مهیجر
 یریطاعت پذاعدم  یاعمال جد ابتتر را ب نیسنگ میجرا یاضاف اتیبرعالوه مال اتیدهم قانون اداره امور مال فصل

 . دینمایدهنده حکم م هیمال

 .دگردیم وضع دیننما یریپذ اطاعت یاتیمال نیقوان از کهیاشخاص یباال  صالحیطرف محکمه ذ از یاتیمال میجرا

 :یاتیمال تخلفات

 45ماده 
 به یقیحق شخص دیننما ارائه نهیمع وقت در را شیخو یاتیمال اظهارنامه مؤجه لیدال بدون کهیشخص -1

 .گرددیم ممحکو ینقد مهیجر یافغان 20000 مبلغ پرداخت به یحکم شخص و یافغان 5000 مبلغ پرداخت

وضع  دهیگرد به وضع آن مکلف یاتیمال نیرا که مطابق قوان یموضوع هیمؤجه مال لیبدون دال کهیشخص -2

بس که از شش ماه به ح ای لیقابل تحص یموضوع هیمال %10معادل   ینقد یبه پرداخت جزا دیننما هیتاد ای

 .گرددیم کومآن مح یهردو ایو  یکینباشد، به  شتریب
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 یافغان 20000 بلغم پرداخت به دیننما تیرعا را اتیقانون اداره امور مال 19کننده که حکم ماده  هیتصف -3

 .گرددیم محکوم ینقد مهیجر

 یقیشخص حق دیاننم تیرعا را امور اداره قانون 22 ماده مندرج تیفعال برتوقف یمبن هیطالعکه ا یشخص -4

 .گرددیم محکوم یافغان 20000 مبلغ به یحکم شخص و یافغان 5000به مبلغ 

 یقیحق شخص ، دیننما حفظ و بیترت یاتیمال نیقوان احکام مطابق را خود دفاتر و اسناد عمداً که یشخص -5

 به نباشد، شتریب ماه شش از که حبس به ای یافغان 100000به مبلغ  یوشخص حکم یافغان 25000 مبلغ به

 .گرددیم محکوم آن یهردو ای و یکی

 یهمکار ای کندن فراهم 27ماده  مطابق را الزم التیتسه یجهت بررس یاتیکه به کارکنان اداره مال شخص -6

 .گرددیممحکوم  یافغان 40000به مبلغ  یو شخص حکم یافغان 10000به مبلغ  یقیحق شخص ، دیننما

 ینیشبیپ یاتیمال ننیاقو در که گرید اسناد ایو یاتیمال اظهارنامه در را غلط هیصیتشخ نمبر عمداً که یشخص -7

 یافغان 100000به مبلغ  یو شخص حکم یافغان 25000به مبلغ  یقیشخص حق دیدرج نما است دهیگرد

 .گرددیمحکوم م

 اتیداره امور مالاقانون  26حکم ماده  مطابقمعلومات  مطالبه هیاطالع موجه لیکه عمداً بدون دال یشخص -8

 مهیجر ینافغا 20000به مبلغ  یو شخص حکم یافغان 5000به مبلغ  یقی، شخص حق دیننما تیرا رعا

 گرددیمحکوم م ینقد

 شخص ، دیانم خذف را آن مشخص بخش ای و ارائه را کننده گمراه ای نادرست اظهارات عمداً کهیشخص -9

 از شتریب که سحب ای و ینقد مهیجر یافغان 160000 مبلغ به یحکم شخص و یافغان 40000 مبلغ به یقیحق

 .گرددیم محکوم محکمه طرف از آن یهردو ای و یکی به نباشد، ماه شش

 :یاتیمال کارکنان برابر در موانع جادیا

  46 ماده
ه مبلغ ب یقیحق شخصگردد  یاتیکارکنان مال فیوظا یعمداً مانع اجرا کهیشخص اتیاداره امور مال قانون مطابق

 محکوم ینقد مهیجر یافغان 160000به مبلغ  یو شخص حکم یافغان 40000

 .گرددیم محکوم محکمه طرف از آن یهردو ای و یکی به نباشد، ماه شش از شتریب که حبس ای و

  :و معلومات یاتیمال یها فورمه

 ها تیمستوف دفاتر و هیمال وزارت دیعوا یعموم استیمعلومات در ر ریرهنمود ها و سا ،یاتیمال یها فورمه

در صفحه معلومات  یمعلومات اضاف و یاتیمال نینقلقوان که ستیآور ادی قابل. باشدیم دسترس قابل

 . باشدیم دسترسقابلwww.ard.mof.gov.afیاتیمال
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 یادداشت 

 

روند دریافت معلومات مفید و   www.ard.mof.gov.afصفحه جدید معلومات مالیات 

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

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

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

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. 
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